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Слово головного редактора

Дорогі колеги!
Перш за все, хочу подякувати всім вам за участь у роботі конференції, за цікаві й змістовні доповіді, за насолоду спілкування з близькими (і не лише за професійними уподобаннями)
людьми.
Енциклопедичні дослідження в Україні отримали значний імпульс для розвитку з відновленням Української державності. Фактично, лише тепер ця галузь наукового пізнання почала
оформлюватися у самостійний напрямок, який має особливе коло розроблюваних проблем
та свою методику. Як Вам відомо, у світі існує не так багато наукових шкіл з енциклопедистки. Має й Україна свої здобутки. Звичайно, проведення трьох Міжнародних конференцій
«Українська енциклопедистика» сприяло залученню до енциклопедичної проблематики багатьох відомих науковців України та світу. Розуміючи важливість розвитку енциклопедичної
справи, Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України прагне
не замикатися у національних рамках, а налагодити дієву співпрацю з зарубіжними енциклопедистами. Важливу роль відіграють також двосторонні наукові зустрічі, які вже кілька
років ми практикуємо з енциклопедистами Молдови. Сподіваюся, що ви також поділяєте
думки Юрія Сергійовича Осипова, з якими він звернувся до учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна енциклопедистика: виклики і перспективи» (Москва,
3-5 вересня 2013 року), де червоною ниткою проходить теза про необхідность об’єднання в
професійну енциклопедичну спілку й захисту принципів наукової енциклопедистки. Певен,
що у нас з вами ще не раз буде нагода обговорити насущі проблеми сучасної енциклопедистки, зокрема й у Києві наступного року.
Більшість доповідей, представлених у збірнику, було виголошено на конференції, своєрідним маркером до них є вміщена перед текстом фотографія доповідача й кілька слів про
нього чи його виступ. Подано у виданні й статті учасників заявлених у програмі конференції, які в силу тих чи інших обставин не змогли безпосередньо взяти участь у її роботі, але
надіслали тести своїх доповідей. Натомість кілька доповідей було виголошено, та, на жаль,
їхніх текстів оргкомітет конференції не отримав, сподіваюся, що вони будуть надруковані в
одному з чисел «Енциклопедичного вісника України». Збірник двомовний: українсько-російський, кожна з доповідей містить коротку анатацію англійською мовою. Доповіді вміщені у
збірнику не за черговістю їх виголошення чи подання у програмі конференції, а відповідно
до абеткового принципу за прізвищами доповідачів.
У конференції взяли участь 32 науковці – представники академічних установ, наукових
бібліотек і вищих навчальних закладів України та інших держав, академіки й аспіранти. Із
них – 12 іноземців (Білорусь, Канада, Молдова, Словаччина, Угорщина, Російська Федерація,
у тому числі Башкортостан, Республіка Комі). Засідання відбувалися в пленарному режимі,
було виголошено 26 доповідей із 39 заявлених у програмі.
Видання матеріалів ІІІ Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» є не менш важливим, ніж проведення її, оскільки дозволить широкій громадськості
познайомитися з новими оригінальними поглядами на чимало питань української та зарубіжної енциклопедистики.
До нових зустрічей!
З повагою

Микола Железняк
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Вітальне слово О. С. Онищенка

О. С. Онищенко,
академік-секретар Відділення історії,
філософії та права НАН України,
академік НАН України
Шановні колеги-енциклопедисти!
Національна академія наук України надає особливого значення розвитку енциклопедичної справи, а, відповідно, й підтримує співробітників Інституту енциклопедичних досліджень, і не тільки цього Інституту, а й працівників інших установ, де теж творяться енциклопедії. Ви – енциклопедисти – перебуваєте на вершині інформаційного забезпечення
науки, освіти, культури і життя взагалі, бо енциклопедія – це синтез, згусток усього відомого,
найкращого на певний момент у певній країні. Творити енциклопедію означає вибудовувати
найвищу піраміду знання, яке було накопичено до цього часу. Головне, що воно продовжує
творитися, а значить енциклопедія далі розростатиметься, як розростаються і розвиваються
знання, наука, освіта і культура. У Національній академії наук України спостерігається певною мірою «бум» енциклопедичної роботи. Ви знаєте, що майже у всіх країнах створюють
великі національні енциклопедії, а також малі, галузеві і багато-багато інших енциклопедичних видань академічного характеру. Національна академія наук України вже видала «Юридичну енциклопедію» в 6-ти томах, яка одержала Державну премію України в галузі науки
і техніки. Минуло 6 чи 7 років з часу її появи, наклад її розійшовся, тепер готується 2-ге
видання, нове, доповнене.
Інститут історії України НАН України майже завершує «Енциклопедію історії України»
у 12-ти томах. З’являються галузеві енциклопедії: політичних наук, філософських наук, мистецтвознавчі, у галузі технічних і природничих наук теж опубліковано низку енциклопедій.
Твориться своєрідний концентрований матеріал знання, що необхідний і як фіксація наявного сучасного рівня науки, і як платформа для його розвитку. Тому пишайтеся, що працюєте в енциклопедичній сфері.
Щодо питань, які будуть обговорюватися на цій конференції, їх, звичайно, багато. Мені
видається, що, говорячи про створення нових енциклопедій, треба зосередитися на кількох
складних, але дуже важливих питаннях. Перше – це питання повноти охоплення матеріалу,
який повинен увійти, скажімо, до Великої української енциклопедії, яку ми зараз готуємо.
Якщо прагнути до максимуму, то це означає зібрати і вітчизняні, і світові наукові надбання.
Поєднати все – це важко, складно і майже неможливо, бо треба матеріали всіх енциклопедій
концентрувати стосовно нашої держави, нації і культури, відобразити і основні світові події, персоналії, досягнення, але до цього треба прагнути. Тут постає дилема, як зробити так,
щоб взяти максимум, не потонути в тому безмежному матеріалі і завершити видання енциклопедії хоча б у приблизно запланований час. Виникло питання про відбір: що вміщувати
в енциклопедію? Тут великі труднощі і з персоналіями, і, особливо, з новим знанням, адже
найважливіше й найцікавіше в енциклопедії – це фіксація найновішого знання. Тут і предметні рубрики, і персоналії, і напрями. Вони ж багато в чому не устоялися, не стали широко
відомими, про них ще недостатньо публікацій, але в цьому якраз і сенс сучасного видання,
щоб фіксувати не тільки те, що давно було пройдено й перевірено, а зафіксувати найновіше
з урахуванням його перспектив.
Щодо персоналій. Як з ними бути? Є у нас при Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського НАН України Інститут біографічних досліджень. Він веде базу даних особистостей, які жили і працювали в Україні чи якось пов’язані з Україною, з її історією, культурою
і т. д. Щороку там додається 5–7 тисяч позицій. Уже сформувалася велика база – близько
50 тисяч чи вже більше? Мені підказують, що вже більше 50 тисяч. Знову ж таки, питання
7
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відбору персоналій – подавати усіх без винятку чи не всіх? Бажано максимально охопити
персоналії тих, хто діяв в Україні чи якоюсь мірою пов’язаний з її долею.
Ще один аспект – це стиль енциклопедії. Він має бути традиційно жорсткий – у мінімум
місця втиснути максимум точного перевіреного інформаційного матеріалу. І тут ще одна
біда: досі існує і суб’єктивний момент, і бажання розширитися, наскільки можна, і «лірику»
туди «загнати» і т.п. Завдання редактора й автора – витримати стиль жорстко, точно. Текст
енциклопедичної статті має бути науково-інформаційний, без ситуативного коментаторства
і другорядного матеріалу.
Ще одне – це точність дат, прізвищ і подій, їх назва, особливо, що стосується передавання українською мовою іноземних прізвищ і назв подій, бо в різних мовах вони пишуться
по-різному, і як написати, щоб було правильно і зрозуміло, про кого йдеться. І останнє – це
бібліографія до загальних статей і до персоналій. Усю бібліографію, знову ж таки, дати неможливо, тому треба вибрати основне, головне, те, що характеризує подію, процес, людину
найповніше, найточніше, і відсіяти другорядний бібліографічний матеріал чи просто зробити необхідні відсилки. Читаючи Енциклопедію сучасної України, помічаю чимало бібліографічного матеріалу, я б сказав, неосновного, тому варто зосередитися на доборі головного
бібліографічного матеріалу.
Я ще раз хочу наголосити, що Ви робите дуже велику справу, Ви виводите лінію верхнього рівня знання у цей момент і в цю епоху, зосереджуєте все це в енциклопедичному виданні,
і якщо вважати, що велика енциклопедія – це візитівка нації, країни, то галузева енциклопедія – це візитівка тих, хто творить цю науку в цій країні чи в міжнародному науковому
галузевому співтоваристві.
Успіхів Вам!
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Я. С. Яцків
Голова Науково-видавничої ради НАН України,
академік НАН України
Уважаемые коллеги!
Мне очень приятно приветствовать Вас в Институте энциклопедических исследований
Национальной академии наук Украины. Я рад, что у нас есть такой проект в Украине, как
Энциклопедия современной Украины, что есть Институт энциклопедических исследований,
и что мы делаем такую большую и важную работу. И Вы, присутствующие здесь, жертвенные
люди, потому что работаете для будущего Украины и, соответственно, тех стран, откуда Вы
приехали, для новых поколений. Ваши коллеги в это время пишут диссертации, научные
статьи, окунувшись в свою узкую специализацию, Вы же должны заниматься нужным и полезным делом для страны, для общества. Ведь создание энциклопедии – это тест на зрелость
нации и ее научных сил. За все это Вам низкий поклон сегодняшнего поколения и будет
большая благодарность от тех, кто когда-то в будущем оценит Ваш труд, как мы оцениваем
сегодня достижения прошлых десятилетий. В начале нашего пути и я, и, возможно, Николай
Григорьевич Железняк мало знали об энциклопедистике. Хотя еще в годы существования
Советского Союза, я принимал участие в издании энциклопедического справочника «Астрономи» и несколько позже терминологического справочника «Астрономічний енциклопедичний словник». Это было как-бы начало моей деятельности в сфере энцик л one диетики.
Потом случилось так, что появилась возможность посмотреть и сравнить Украинскую советскую энциклопедию (УРЕ) и Энциклопедию украиноведения (ЕУ), или как большинство
называют ее – энциклопедией В. Кубийовича, и стали понятны не только идеологические
различия, что просматриваются в этих энциклопедиях, но и разные концептуальные подходы, которые были предприняты при их подготовке. В. Кубийович – удивительный человек,
который, находясь в Сарселе (Франция), не имея той информации, которую имели создатели
УРЕ, но будучи свободным человеком, создал уникальную Энциклопедию украиноведения.
УРЕ была более информационно насыщенной, но идеологически ограниченной. Поэтому и
возникла у нас идея подготовить дополнительно три тома ЕУ. Тогда еще не было в системе
Академии наук Украины Института энциклопедических исследований, но был Украинский
международный комитет для связей с украинцами за рубежом, которым я руководил, а Николай Григорьевич был ученым секретарем. Именно к этому Комитету и обратился профессор А. Жуковский вначале с просьбой помочь подготовить к изданию 11-й дополнительный
том ЕУ. К слову, мое первое конкретное предложение – сегодня же послать А. Жуковскому
приветствие от нашей конференции с пожеланием доброго здоровья и держаться на этом
свете, потому что он не очень хорошо себя чувствует. Мы помним и ценим его вклад в развитие энциклопедистики, ведь он сделал очень много для нашего дела. Дальше появилась
идея создания ЭСУ (Энциклопедии современной Украины), и благодаря вот этому небольшому коллективу из года в год появляются новые тома этого издания. И даже если там есть
некоторые ошибки, какие-то неточности, это есть важный продукт, который должен быть
в наличии, который должен совершенствоваться и находить свое дальнейшее применение.
Возможно, но это мое мнение, хотелось бы видеть в ЭСУ меньше персоналий, а больше статей более общего характера. Я Вам впервые об этом говорю. Когда открываешь очередной
том, смотришь – очень много персоналий, а хотелось бы иметь статьи на общие темы, хотя
понимаю, что их писать не легко, потому что жизнь быстро меняется. Посмотрите, например, в близкой мне области науки астрономии – разве 10 лет тому назад кто-нибудь знал, что
такое темная энергия или темная материя? Никто. Только сейчас мы можем догадываться
чуть-чуть и то не до конца. Жизнь настолько быстро меняется, что просто не замечаешь,
9
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как быстро проходят года, а вместе с ними такими же темпами развиваются и меняются технологии. Еще лет 10–20 тому назад мы ничего не знали о космической навигации, телекоммуникациях, гридах, и других компьютерных возможностях. И, конечно же, все это должно
найти отображение в энциклопедии, и конечно же об этом должны писать Вы, вместе с профессионалами той науки, о которой идет речь. То есть, это должна быть, и это очень важно,
большая интеграционная работа, связь с теми, кто занимается определенными научными
направлениями. А в целом, я Вас приветствую от имени Научно-издательского совета Национальной академии наук Украины. Сейчас в академических институтах подготавливают
и издают много тематических энциклопедий. Есть предложения новых перспективных проектов, например: юристы хотят издать Энциклопедию международного права, астрономы –
Космическую, литераторы заканчивают 6-томник Шевченковской энциклопедии к юбилею
поэта, во Львове готовят Франковскую энциклопедию. Как это всегда бывает, на все эти проекты денег не хватает. Но главное, есть над чем работать, а деньги найдутся.
Спасибо Вам за то, что Вы есть!
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Анатолій Михайлович Авраменко, кандидат історичних наук, керівник російськоукраїнського наукового центру при Краснодарській крайовій громадській організації «Співдружність Кубань–Україна», у доповіді «Козацтво в сучасних українських
енциклопедіях» детально проаналізував рівень (глибину та об’єктивність) представлення козацтва в сучасних українських енциклопедичних виданнях. Доповідь
викликала значний інтерес, оскільки тема козацтва, незважаючи на велику кількість
публікацій, що з’явилися останнім часом, залишається актуальною проблемою історичної науки. На думку доповідача, проаналізовані ним видання хибують на однобічне, а іноді й не об’єктивне висвітлення цього феномену української історії.
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Серед популярних тем, які стали об’єктом енциклопедистики в пострадянський період,
помітне місце займає історія козацтва, як російського, так і українського. У царській Росії
вивчення історії козацтва або не заохочувалося, або спотворювалося на догоду самодержавству. У радянський час було спотворення іншого роду: робився акцент на участі козацтва у
повстаннях, найбільші з яких отримали в СРСР статус «селянських війн». Події Національно-
визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького трактувалися
саме так лише до 1654 р., а події всіх наступних років розглядалися як російсько-польська
війна 1654–1667 рр., де українські козаки або допомагали російським воєводам закріпити
Україну за Росією, або як зрадники намагалися цьому перешкодити. Така антинаукова концепція мала на меті довести прогресивність мнимого «возз’єднання України з Росією». Інші
сюжети історії козацтва вивчалися фрагментарно, наприклад, участь козаків у географічних
відкриттях (фактично йшлося про приєднання Сибіру і Далекого Сходу до Росії), роль козаків у боротьбі проти французького імператора Наполеона I, участь козацтва у громадянській
війні 1918–1922 рр. (в останньому випадку підкреслювалася реакційна роль «білокозацтва»
і замовчувалися злочини більшовицького режиму, які змусили козаків піднятися на боротьбу). Такий вибірковий підхід не дозволяв об’єктивно показати історію козацтва в радянських
енциклопедіях, незважаючи на окремі досягнення.
Розпад СРСР і крах комуністичного диктату призвели до появи низки публікацій з історії
козацтва, багато з яких носить емоційний, дилетантський характер. Не дивно, що історичні
оцінки козацтва досі вкрай суперечливі: в деяких публікаціях козацтво ідеалізують, козаків
показують суперменами, носіями унікальних бойових мистецтв та виключної духовності, з
іншого боку, є автори, що зображують козаків розбійниками, головорізами, катами революції, царськими опричниками, учасниками геноциду кавказьких народів під час Кавказької
війни 1817–1864 рр. Не менша розбіжність думок стосується етнічної природи козацтва – від
визнання козаків окремим народом, до твердження, що козаки – найбільш активна (пасіонарна) частина і ядро українського народу. Існування сотень козацьких організацій у Росії,
Україні та інших державах, які часто не визнають одна одну, робить необхідним створення
фундаментальних наукових праць з історії козацтва, зокрема й енциклопедій.
Перший досвід такої енциклопедії був невдалий. У США козаки-емігранти (переважно
донці) під керівництвом Г. В. Губарьова та А. І. Скрилова створили «Козачий словник-до12

А. М. Авраменко

відник» у 3-х книгах (видані в 1966–1969 рр. у Клівленді, штат Огайо, і Сан Ансельмо, штат
Каліфорнія) [20]. Не маючи доступу до архівів та бібліотек СРСР, автори використовували
лише деякі джерела, у тому числі власні спогади. Звідси численні прогалини і помилки в цьому виданні. Але в 1992 р. цей словник-довідник був перевиданий у Москві накладом 75 000
примірників і швидко став популярним через брак інших козачих енциклопедій. І, відповідно, численні помилки цього «словника-довідника» стали переходити в наукові видання.
У гонитві за комерційним успіхом московське видавництво «Вече» у 2009 р. перевидало цю
працю, безпідставно перейменувавши її на енциклопедію [48].
Набагато вищий науковий рівень «Енциклопедії українознавства», виданої вченими
української діаспори в 1949–1984 рр. під керівництвом професора В. Кубійовича, лише деякою мірою висвітлює історію козацтва. Окремі козацькі війська (наприклад, Азовське, Бузьке, Катеринославське, Новоросійське) у той час були майже не вивченими, а інші представлені вкрай стисло. «Радянська енциклопедія історії України», видана в Києві в 1969–1972 рр. у
відповідь так званим «буржуазним націоналістам», мала численні прогалини і спотворення,
і явно не могла бути зводом сучасних довідкових відомостей з історії козацтва.
Зникнення цензури в пострадянських державах привело до появи багатьох видань, які
претендують на науковість, і навіть називаються енциклопедіями, але фактично не відповідають науковим вимогам. Як приклад, можна назвати псевдоенциклопедію – «Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 года», складений
під керівництвом професора Б. О. Трьохбратова (1997) [45]. У рецензії на цю книгу подано
великий перелік помилок, недопустимих в енциклопедіях [1], але упорядник навіть одержав
за неї крайову премію. На жаль, з кожним роком зростає кількість «енциклопедій», що переказують чужі тексти для масового читача. Вони не підвищують рівень наукового знання, а
лише засмічують інформаційний простір.
Ідея створення енциклопедії історії козацтва виникла спочатку в Москві (1990 р.) [43;
34], а після розпаду СРСР – і в українських наукових центрах. Втім, у Москві ініціаторами
були не академічні або університетські вчені, як можна було очікувати, а ентузіасти козачого
громадського руху – А. П. Федотов, В. Д. Батирєв, В. Г. Кухтін та ін. – люди достойні, але вони
не мають відповідної фахової підготовки. Вони звернулися до істориків Ростова-на-Дону,
Краснодара, Оренбурга та інших козацьких центрів з пропозицією увійти до складу авторського колективу. У 1992 р. була створена науково-редакційна рада «Козачої енциклопедії»,
яка вирішила опублікувати спочатку однотомний варіант, а потім приступити до роботи над
п’ятитомною козачою енциклопедією. Але вже пробне видання «Казачья сотня» [21] виявило дилетантизм укладачів та деяких авторів: у текстах багато спірної, неперевіреної інформації, уміщено портрети історичних діячів без вказівки на джерело, з чого читач може зробити
помилковий висновок про існування прижиттєвого художнього портрета К. Булавіна, або
скульптурного портрета С. Дежньова.
Навіть передання авторських текстів для редагування в Інститут військової історії не
врятувало справу – перше видання книги «Казачество: Энциклопедия» (2003) [18] викликало справедливу критику рецензентів [43]. Намагаючись охопити все козацтво, включаючи
українське, упорядники енциклопедії не вважали за потрібне залучити до роботи українських учених. Певною мірою причиною було упереджене ставлення до наукових видань сучасної української науки, яка часто сприймається в Росії як націоналістична, ворожа і повна
фальсифікацій. Тому через відсутність кращого автори московської енциклопедії часто відтворювали давно застарілі упереджені тексти російських дореволюційних вчених – апологетів імперської Росії. Багато аспектів історії українського козацтва тут навіть не згадується.
Московські редактори довільно спотворювали тексти авторів до невпізнання, а в кінці книги
дали загальний перелік тих, хто «брав участь». Таке розпливчасте формулювання грубо порушує авторське право і не дозволяє встановити, хто саме писав ту чи іншу статтю. (Водночас зазначу, що так само порушенням авторського права є непродумана інновація, згідно
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з якою в бібліографічному описі вказується прізвище тільки першого автора, потім назва
публікації і тільки після цього – перелік усіх співавторів. У результаті багато читачів приписують публікацію лише першому співавторові, не помічаючи інших). Друге видання цієї
енциклопедії (2008) [19] лише частково усунуло ці недоліки, але додало нові.
Важливим доповненням до неї можна вважати солідне науково-довідкове видання «Российское казачество» [31], підготовлене на більш високому науковому рівні фахівцями з історії козацтва з різних регіонів Росії під керівництвом Т. В. Таболіної. Ця книга присвячена
переважно проблемам сучасного козацтва, самоорганізації козаків та державній політиці в
цій галузі, але тут розглядається також виникнення козацтва, створення козацьких військ,
роль козаків в освоєнні нових територій, героїчні і трагічні сторінки історії в революціях і
війнах XX – початку XXI ст.
Ростовський історик В.П.Трут і Г.М.Курков з Єйська (Краснодарський край) видали в
Москві науково-популярну «Военную энциклопедию казачества» (2009) [36]. Але дуже прикро, що книгу надрукували видавництва «Эксмо» та «Яуза», які недбало оформлюють свою
продукцію і нерідко спотворюють тексти задля комерційного успіху. В анотації до книги
стверджується, що тут міститься «вичерпно повна інформація про участь козаків у всіх війнах Московського царства, Російської імперії і СРСР – від легендарних походів запорожців
до Великої Вітчизняної». Насправді ця інформація не тільки не невичерпна, але, як правило,
надмірно коротка, не позбавлена суттєвих прогалин, неточностей і помилок. До того ж, тут
немає історичних карт і яких-небудь ілюстрацій. Тому енциклопедія потребує серйозного
доопрацювання.
Ініціатива Москви стала стимулом для появи регіональних енциклопедій з історії козацтва, з яких найбільше відношення до історії українського козацтва мають кубанські та
донські видання. Через десятиріччя після виходу згаданого вище невдалого «Энциклопедического словаря по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 года» в Краснодарі
був виданий «Военный лексикон кубанских казаков» енциклопедичного типу, підготовлений Б. Є. Фроловим – науковим співробітником Краснодарського історико-археологічного
музею-заповідника імені Е.Д.Феліцина [8]. Через невеликий наклад книга мало відома навіть серед фахівців. Але незабаром з’явилися дві місцеві енциклопедії – «Кубановедение» і
«Энциклопедия кубанского казачества» [25; 49], підготовлені під керівництвом професора
В.М.Ратушняка, куди увійшли і статті Б.Є.Фролова. Обидві книги мають не академічний, а
науково-популярний характер: у них немає списків літератури, багато статей занадто короткі. Але деякі з них стали справжнім відкриттям для істориків. Наприклад, в «Энциклопедии
кубанского казачества» є стаття Б.Є.Фролова «Береговой казачий полк Кубанского казачьего
войска», про який досі майже нічого не було відомо. У книзі є 8 кольорових історичних мап
(автор – А.Авраменко). Але через упереджене ставлення до української тематики, яке десятиріччями культивується на Кубані, укладачі енциклопедії штучно скоротили ці сюжети до
мінімуму.
Не виправдала очікувань «Большая кубанская энциклопедия», задумана в 6 томах [6].
Укладачі підхопили ідею, висловлену професором В.К.Чумаченком, але зіпсували її до невпізнання у гонитві за комерційним успіхом. У результаті вийшов тільки перший том, присвячений біографіям, де укладачі примудрилися пропустити чимало важливих в історії регіону
представників чорноморського та кубанського козацтва, проте надрукували низку біографій, без яких цілком можна було обійтися, але фігуранти цих підчищених біографій добре
заплатили за публікації, і вони були надруковані, що дуже здивувало представників правоохоронних органів, які знають те, що залишилося «за кадром».
Незважаючи на зростаючі несприятливі умови для наукової роботи в університетах
сучасної Росії, основним центром дослідження історії козацтва на Кубані залишається кафедра дореволюційної вітчизняної історії Кубанського університету (завідувач – проф.
В.М.Ратушняк), але найбільшим фахівцем з історії чорноморського та кубанського козацтва
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є Б. Є. Фролов. В останні роки з ним плідно співпрацює професор Кубанського університету О.В.Матвєєв. Українські аспекти історії місцевого козацтва (переважно в галузі духовної
культури і особливо художньої літератури) досліджує проф. В.К.Чумаченко. Однак інші автори воліють не акцентувати увагу на цих аспектах через політичну кон’юнктуру.
«Донская казачья энциклопедия», що була задумана ростовським письменником, істориком і краєзнавцем В.С.Сидоровим у 10 томах, залишилася незавершеною через трагічну
загибель автора – було видано лише перший том [32]. На жаль, послідовників у нього не
знайшлося, і перспективи цієї енциклопедії не відомі. Певним доповненням є лише енциклопедія, присвячена столиці донського козацтва – Новочеркаську [26], а також статті з історії
козацтва в ростовській «Энциклопедии культур народов Юга России» [50].
Фрагментарна інформація з історії козацтва Дону, Поволжя, Північного Кавказу і Центрально-Чорноземних областей Росії зустрічається в низці регіональних енциклопедій, для
яких ця тематика не є основною [9; 5; 22; 4; 42; 46; 10]. Якщо кубанське або донське козацтво
досліджують в адміністративних центрах колишніх козацьких областей, де є і наукові кадри,
і підтримка місцевої влади, то терське козацтво в сучасній Росії зазнало страшного удару під
час двох воєн у Чечні. Не маючи захисту від держави, вціліле козацьке населення змушене
було тікати, і підготовка енциклопедії з історії терського козацтва зараз практично неможлива. У Владикавказі ця тематика давно не актуальна, в Ставрополі і П’ятигорську вивчають
лише деякі аспекти історії Кавказького лінійного козацького війська (майже не торкаючись
його терської частини), в Армавірі працює кілька вчених, що втекли з Грозного (С. О. Голованова, Н.М.Велика та ін.). Але поки що немає інформації про їх наміри створити енциклопедію терського або кавказького лінійного козацтва.
Від XVI ст. козацькі війська і спільноти на схід від Волги формувалися на величезній
території аж до Тихого океану. Тому інформація про них також розсіяна в різних новітніх
російських регіональних виданнях, серед яких варто відзначити двічі видану «Уральскую
историческую энциклопедию» [39]. Тепер вона є і у відкритому доступі в Інтернеті (http://
www.ural.ru/spec/ency). На відміну від друкованого видання, електронна версія «Уральской
исторической энциклопедии» періодично поповнюється новими матеріалами. Крім того, інформацію про участь оренбурзького і уральського козацтва в подіях Громадянської війни в
регіоні можна знайти в спеціальній енциклопедії [11]. Інформація про козацтво в «Уральской исторической энциклопедии» подано вкрай стисло. Так, у статті «Казачья станица»
(автор – Л.Й.Футорянський) подано лише два коротких тлумачення з посиланням на одне
джерело. Для порівняння: в «Енциклопедії історії України» надано 11 тлумачень поняття [3].
І причина тут зовсім не у відсутності ерудиції – оренбурзький професор Л.Й.Футорянський
давно відомий як один з найавторитетніших у Росії фахівців з історії козацтва, керівник науково-дослідного Інституту історії Південного Уралу і козацтва Росії. Ймовірно, такими були
заздалегідь обумовлені рамки статті.
Однак у сукупності інформація регіональних енциклопедій інколи дуже суттєво доповнює столичні загальноросійські видання. Місцеві історики та краєзнавці мають можливість особисто обстежити досліджувані об’єкти, що знаходяться за тисячі кілометрів від
Москви, десятиріччями вивчають в обласних і республіканських архівах документи, на які
відряджений зі столиці історик може витратити не більше місяця. Так, завдяки забайкальському краєзнавцю Е.В.Дьоміну стало відомо, де і коли помер український гетьман Д. Многогрішний [12], краснодарські дослідники встановили, що адміністративно-територіальний
устрій Кубанського козацького війська був набагато складнішим, ніж це уявлялося раніше
(див. мапи в додатку до книги: 28). З цілковитою впевненістю можна віднести до числа козацьких енциклопедій новітню книгу «Военная история башкир» [7], оскільки башкирські
полки з кінця XVIII ст. мали статус козацьких, а частина башкирів входила до складу Оренбурзького козацького війська.
Враховуючи величезну роль козацтва в історії Сибіру, можна було очікувати, що ця тема15
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тика буде широко представлена в тритомній «Исторической энциклопедии Сибири» [17]. Але
дивують очевидні диспропорції: укладачі обмежилися мінімальними довідками про Амурське, Забайкальське, Уссурійське козацькі війська, про єнісейське козацтво, проте навіть не
згадуються бурятські козаки, немає статті про Якутський козацький полк, що контролював величезну територію Північно-Східної Азії. Читач не дізнається, в якому місті був центр
управління Уссурійським козацьким військом. Водночас стаття «Джаз в Сибири» за обсягом
значно більша, ніж статті про будь-яке із згаданих вище козацьких військ. Більш докладна
узагальнююча стаття «Казачество Азиатской России» [17, т. 2:8–13], хоча і вона не відповідає
на багато питань. На цьому тлі дивно, що статті «Евреи» і «Еврейская автономная область»
займають набагато більше місця [17, т. 1:514–524]. Після такого порівняння читач має право
сумніватися, хто ж зробив більший внесок у приєднання до Росії Сибіру і Далекого Сходу,
і хто охороняв там величезні території в XVII – на початку XX ст. Ще більше претензій викликають обласні сибірські енциклопедії, виконані менш професійно [14; 51]. Оригінальна і
єдина енциклопедія, видана в Росії українською мовою – «Зелений клин (український Далекий Схід)» В.А.Чорномаза [15], містить лише одну статтю про козацтво Далекого Сходу. Очевидно, настав час підготувати спеціальну енциклопедію з історії козацтва Азіатської Росії.
Деяку інформацію з історії козацтва містять енциклопедії, присвячені окремим містам,
особливо колишнім адміністративним центрам козацьких військ або городових полків [13;
26; 27; 47; 16]. Але в цілому сукупність російських енциклопедій, що мають відношення до
історії козацтва, не дає достатньо повної науково достовірної інформації довідкового характеру: навіть у найкращих за якістю енциклопедіях багато статей не дороблені, містять помилки і мають прогалини. Великим недоліком є відсутність повноцінних карт, що показують
історію козацтва в динаміці, схем битв, планів фортець, міст і найбільших станиць. Потрібні
також кольорові ілюстрації, що показують козацькі однострої, прапори, портрети і т. д. Така
робота вимагає не тільки чималого фінансування, а й вироблення єдиної концепції, координації роботи, обміну досвідом, для чого потрібен науково-методичний центр. Безсумнівно
також, що повноцінну енциклопедію з історії козацтва російські вчені не зможуть створити
без співпраці з українськими колегами.
Деякі прогалини намагаються закрити електронні енциклопедії, серед яких можна назвати відому «Вікіпедію», а також низку спеціалізованих сайтів. Наприклад, на сайті «Иркипедия», заявленому як «Енциклопедію-хрестоматію Іркутської області та Байкалу», можна
знайти цікаві статті «Иркутские казаки (XIX – начало XX)» та «История Иркутского казачьего войска» (http://irkipedia.ru/content/irkutskie_kazaki), чомусь відсутні в академічній
«Исторической энциклопедии Сибири». Однак електронні енциклопедії мають суттєві мінуси: вони часом некритично використовують джерела, бібліографічно неправильно описують
наукову літературу, багато текстів написано некваліфіковано, автори часто-густо довільно
перекручують факти. Кожна стаття повинна бути підписана, бо вона висловлює чиюсь концепцію, до того ж, критика таких статей має бути адресною. Нарешті, є проблема, на яку зазвичай не звертають увагу. Якщо автор процитував текст електронної енциклопедії і вказав
дату звернення до тексту, а його опонент через деякий час звертається до того ж джерела і
бачить змінений текст, то як знайти саме ту версію, на яку було зроблено посилання?
Інакше створювалися козацькі енциклопедії в Україні. Якщо багато росіян сприймають
козацтво як маргінальне явище, то для українців приналежність до козацтва – предмет національної гордості. Відповідно, дослідження з історії козацтва належать до пріоритетної
наукової тематики. Тому в 1998 р. було створено Науково-дослідний інститут козацтва з відділеннями у Києві та Запоріжжі (згодом його відділення з’явилися і в інших містах), про що
в Росії навіть мріяти не доводиться. Ще в 2000 р. в Донецьку з’явилася невелика книжечка
«Мала енциклопедія козацтва» (108 с.), але її зараз не згадують тому, що незабаром була видана набагато більша за обсягом і ширша за тематикою книга «Українське козацтво: Мала
енциклопедія» [37]. Цей колективний твір був підготовлений переважно співробітниками
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Запорізького відділення Науково-дослідного інституту козацтва (дивно, що не брало участі
Київське відділення цього інституту) і викладачами місцевих університетів. У книзі є 79 мап,
які в сукупності можна вважати основою для створення майбутнього атласу історії українського козацтва, але вони переважно статичні, а не динамічні. Перший досвід складання
подібної енциклопедії обов’язково передбачає певні недоліки та інформаційні прогалини, на
що звертали увагу рецензенти [2; 40]. Але навіть у такому варіанті українська енциклопедія
виявилася набагато більше науковою, ніж московська. Керівники авторського колективу, на
чолі з доктором історичних наук Ф. Г. Турченко, врахували критику. В другому виданні [38]
багато недоліків було усунено, збільшився обсяг книги та кількість мап, хоча багато чого ще
належить удосконалювати. Так, як і раніше, слабо написані статті, присвячені донському і
кубанському козацтву, де українці становили великий відсоток.
Але паралельно активізувалися любителі історії, серед яких є досить амбітні автори. Наприклад, журналіст і письменник Б. Сушинський, що іменує себе академіком, гетьманом
Всеукраїнського Реєстрового козацтва, генералом козацтва (генералом армії!) і навіть князем (!), видав «Всесвітню енциклопедію козацтва» [35], яку фахівці не сприймають як наукове видання. За ступенем амбітності Б. Сушинський перевершив навіть свого російського
побратима-дилетанта А. Г. Сізенка – автора «Полной истории казачества» [33], що також
претендує на статус енциклопедії. З іншого боку, кандидат технічних наук С. С.Коваленко
теж взявся за історію і написав аматорську енциклопедію в 3-х томах про козацьку державу
Богдана Хмельницького [23], що теж не викликала інтересу у істориків. Серйозна енциклопедична робота не може бути скоростиглою – вона вимагає ретельної перевірки фактів, їх
взаємного узгодження. Якою би не була ерудиція автора тексту, завжди є фахівці, які можуть вказати на прогалини і помилки. Тому енциклопедії, створені одним автором, зазвичай
сприймають скептично.
Тим не менш, є автори, що десятиріччями вивчають джерела і в підсумку створюють
принципово нові довідкові видання. Так, В.В.Кривошея після тривалого вивчення генеалогії
козацтва, видав цікаву біографічну енциклопедію «Козацька старшина Гетьманщини» [24],
безумовно, корисну для фахівців.
Як відомо, автори багатотомної «Історії міст і сіл УРСР» намагалися уникати козачої
тематики: часто у статті про село після інформації про його заснування в середині XVII ст.
наступною була дата встановлення радянської влади. У цьому відношенні кроком вперед було
видання енциклопедичних довідників про Чернігівську і Полтавську області за редакцією
А.В.Кудрицького (1990 і 1992) [41; 30]. В окремих статтях є довідкові дані про козацькі полки,
про земельні володіння представників козацької старшини, про будівництво церков за їх
кошти тощо. Недоліком є відсутність біографічних статей – вони «замасковані» у довідках
про назви вулиць, у статтях про села і т. д. Набагато цікавіший з точки зору історії козацтва
довідник «Прилуччина» (2007) [44], виданий в умовах іншої політичної кон’юнктури. Тут є
довідки навіть про численні козачі хутори.
Зараз закінчується робота над «Енциклопедією історії України» (ЕІУ) в 10-ти томах –
грандіозний проект Інституту історії України НАН України. Обсяг інформації з історії українського козацтва тут перевершує всі інші енциклопедичні видання. Але вже зараз видно і
недоліки. Статті про козацькі війська, що знаходилися на території сучасної Росії, написані
нефахово. Наприклад, у статтях про Чорноморське і Кубанське козацькі війська неправильно
подано інформацію про адміністративно-територіальний устрій, Кавказьке лінійне козацьке
військо перетворено просто на «Лінійне козацьке військо», а така назва ніколи не вживалася
в джерелах. Зустрічаються помилки і в суто українських сюжетах. Так, Д. Вирський у статті
«Кременчук» (ЕІУ, т. 5, с. 320) пише, що Кременчук від 1796 р. був повітовим центром Чернігівської губернії, а від 1798 р. – Малоросійської. Але відомо, що указом Павла I від 12 грудня
1796 р. Чернігівське намісництво було скасоване і створена Малоросійська губернія – звідки
ж тоді взялася Чернігівська губернія? Там само цей автор пише, що Кременчуцький полк був
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створений у 1661 р. з ініціативи гетьмана Я. Сомка, який на той час не був гетьманом. Його
обрали пізніше, але не затвердили. Сомко був тільки наказним гетьманом, тобто виконувачем обов’язків.
Трапляються географічні назви, некоректно перероблені на український зразок. Наприклад, «Наталінський повіт» перетворено на «Наталківський повіт» [29]. Це те саме, що
написати «імператор Сашко Перший». Незрозуміло, чому міста Єкатеринодар і Єкатерино
слав починаються з різних літер: у першому випадку – Єкатеринодар (а не Катеринодар, як
традиційно пишуть українці), але в другому – Катеринослав, хоч обидві назви походять від
одного імені – Катерини II. Якщо в енциклопедії вирішили використовувати іншомовні на
зви, наближені до оригіналу, то тоді треба те ж саме робити з іменами. Наприклад, ніде не
пишуть «імператриця Ганна Іванівна» – пишуть «Анна Іванівна», або «Анна Іоанівна», тому
що вона була не українкою, а росіянкою. За такою логікою треба писати не Катерина II, а
Єкатерина II. Тоді буде зрозуміло, чому назва адміністративного центру Чорноморського і
Кубанського козацьких військ пишеться «Єкатеринодар», а не «Катеринодар», як писали раніше. Але треба бути послідовними і російських імператорів Олександрів треба писати Александрами, ім’я царя Олексія Михайловича треба писати «Алєксєй Михайлович», бо вони не
українці. Так само, як ми не пишемо імена королів «Іван-Казимир», або «Іван III Собеський»,
а пишемо «Ян-Казимир», «Ян IІI Собеський». Є багато фактичних помилок. Серед перших
статей, наприклад, є стаття «Абаза», про якого написано, що це – генерал-хорунжий армії
УНР. Дезертирував з армії Петлюри, але невдовзі він – командир дивізії армії УНР! Насправді там переплутані біографії двох військових діячів – Абаз, але один – полковник, інший –
підполковник. Історичні мапи в цьому виданні, як правило, статичні – показують ситуацію
на певний рік. Наприклад, у статті «Київська губернія» є мапа цієї губернії на 1914 р. (ЕІУ,
т. 4, с. 220). Це невдале рішення: треба було показати зміни меж губернії на різні періоди,
внутрішній поділ на повіти.
Незважаючи на створення згаданих вище енциклопедій, не викликає сумніву необхідність нової фундаментальної енциклопедії українського козацтва, з додатком атласу історії
козацтва. Крім наукового значення, це видання повинно сприяти формуванню міжнародного іміджу України, знайомити іноземних читачів з героїчними сторінками історії козацтва,
яке створило свою національну державу в середині XVII ст. Тому в перспективі потрібен і
переклад такої енциклопедії англійською мовою.
Взагалі створення повноцінної енциклопедії з історії козацтва можливе лише за умови
спільної роботи фахівців Росії і України. Нині така співпраця проблематична: в обох державах чимало фахівців звинувачують зарубіжних колег у некомпетентності і навіть фальсифікації, визнаючи лише за собою право на істину. При цьому давно зруйнована колишня система постачання обов’язкових примірників у наукові бібліотеки обох країн, тому російські
історики не знають величезного масиву наукової літератури, створеного в сучасній Україні,
а українські – не меншого за обсягом масиву російської літератури. Немає навіть повноцінної бібліографії історії козацтва, безліч корисної фрагментарної інформації розсіяно в найнесподіваніших малотиражних виданнях. А після Указу президента В. Путіна від 9 грудня
2013 р. про ліквідацію Російської книжкової палати (дай Бог, щоб в українського керівництва
вистачило розуму не слідувати цьому прикладу!) процес видання книг і журналів узагалі
буде неможливо відстежувати.
Вихід із ситуації, що склалася, підказує досвід Європи, де давно вчені суміжних країн шукають компроміси, щоб уникати взаємних звинувачень, намагаються зрозуміти один одного
і максимально наблизитися до об’єктивного аналізу. Для цього необхідні регулярні міжнародні наукові конференції на паритетних засадах (при рівній кількості доповідачів з обох
сторін), зокрема, з історії козацтва. Враховуючи великі транспортні витрати для бажаючих
взяти участь, доцільно такі заходи проводити в містах, розташованих недалеко від кордону,
наприклад, у Харкові і Бєлгороді, Ростові та Донецьку (а не в шалено дорогій Москві). Ко18
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ординаційна рада з підготовки козачої енциклопедії повинна заздалегідь виносити на обговорення спірні питання, щоб учасники могли порівняти свої аргументи і виробити наукові
формулювання, прийнятні для енциклопедій.
Необхідно також створити експертну раду з авторитетних фахівців академічних інститутів, яка повинна зробити висновок: чи може книга вважатися енциклопедією. Публікація
такого висновку в книзі буде гарантією, що читач тримає в руках справжню енциклопедію, а
не черговий сурогат.
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энциклопедия»
УКРАИНА И УКРАИНЦЫ НА СТРАНИЦАХ ИЗДАНИЙ НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО
КОМПЛЕКСА «БАШКИРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»
На страницах изданий Научно-издательского комплекса «Башкирская энциклопедия» широко
представлена информация об Украине и украинцах, населяющих территорию Республики Башкортостан, или деятельность которых связана с развитием промышленности, науки, культуры и других
сфер. Особое место занимают статьи, посвященные деятельности Академии наук Украинской ССР во
время эвакуации в республику в годы Великой Отечественной войны. Деятельность ученых Академии
наук Украинской ССР, их вклад в развитие машиностроения, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслей промышленности, геологии, физики, биохимии и других разделов науки
является предметом исследования многих ученых, краеведов Республики Башкортостан.
Ключевые слова: энциклопедия, Украина, Башкортостан, Академия наук Украинской ССР, украинцы, наука, сотрудничество.
On the pages of editions Scientific publishing complex «Bashkir Encyclopedia» provides broad information about Ukraine and Ukrainians living in the territory of the Republic of Bashkortostan, or activities associated with the development of industry, science, culture and other spheres. Occupy a special place articles on
the activities of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR during the evacuation on the republic during
the Great Patriotic War. Moreover, the activities of scientists of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR,
their contribution to the development of mechanical engineering, oil refining, petrochemical and other industries, geology, physics, biochemistry and other branches of science is the subject of research of many scientists,
ethnographers of the Republic of Bashkortostan.
Key words: encyclopedia, Ukraine, Bashkortostan, Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Ukrainians, science, cooperation.

Семитомная «Башкирская энциклопедия» относится к национально-региональным энциклопедиям. Согласно концепции издания одной из основных является этнологическая
тема. На страницах Башкирской энциклопедии богато отражена этнография коренного населения (башкир) и других народов, населяющих территорию Республики Башкортостан
(РБ). Также представлены статьи о регионах Российской Федерации (РФ) и странах, с которыми сложились исторические или же тесные политические и экономические связи.
По переписи 2002 г. в РБ проживает 55,2 тыс. украинцев и они вносят вклад в развитие
науки и культуры республики. Исторически сложились районы компактного проживания
украинцев. Они сохранили свой язык, культуру, традиции. В Республике действуют Союз
украинской молодёжи РБ «Пласт» (с 1998), украинский историко-культурный центр «Золотоношка» (с 1999); проводятся съезды украинцев Башкортостана (с 1992). В Уфе с 1993 г.
действует Украинская народная школа им. Т. Г. Шевченко, с 1996 Национальная украинская
воскресная школа «Злагода–Согласие», в г. Салават – воскресная школа на базе средней школы № 15; введено преподавание украинского языка в 5 школах республики. В семитомную
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энциклопедию включены статьи Украинцы, Украина, Украинской ССР Академия наук,
Украинский язык, Украинская литература, Фольклор украинцев, Республиканский национально-культурный центр украинцев Башкортостана «Кобзарь». Украина описана как
государство в Восточной Европе, и в статье, кроме традиционного описания территории,
населения, государственного устройства, отражена история сотрудничества, культурные и
научные связи с РБ, общественные организации и перечислены фамилии известных в РБ людей, уроженцев Украины, вошедших в «Башкирскую энциклопедию» согласно общим критериям включения биографических статей. В статье «Великая Отечественная война» перечислены эвакуированные в Башкирию предприятия и учреждения, в том числе Академия наук
Украинской ССР, предприятия химической, машиностроительной и других отраслей промышленности. В статьях о крупных предприятиях в исторической справке упоминается о
том, что они построены на эвакуированном оборудовании. Например, на оборудовании Рубежанского химического комбината построен Уфимский химический завод (впоследствии
ОАО «Уфахимпром»), Одесского станкостроительного завода им. В. И. Ленина Стерлитамакский станкостроительный завод и др.
В «Башкирскую энциклопедию» вошли статьи о воинских формированиях и героях из
Башкортостана, которые принимали участие в освобождении Украины: 16-я гвардейская
Черниговская кавалерийская дивизия, Львовский миномётный полк и др. На современном этапе сотрудничество продолжается, и в статье «Украина» перечислены его формы.
Что касается биографических статей, то в «Башкирскую энциклопедию» включены известные в РБ и РФ люди: 1) являющиеся уроженцами республики (вне зависимости от нацио
нальности), 2) проработавшие в республике и внесшие вклад в развитие культуры, науки,
экономики Башкортостана, 3) ученые и творческая интеллигенция, чьи труды и деятельность повлияли на формирование науки, искусства, литературы и т. д.
Тесное сотрудничество между двумя республиками (союзной и автономной) бывшего
Советского Союза было обозначено ещё в 20-е гг. прошлого века – на заре Советской власти.
В годы Гражданской войны башкирские конники воевали в составе Юго-Западной армии
под руководством Мусы Муртазина. Когда практически во всей стране властвовал голод,
Украина приютила ребят – школьников из далёкой Башкирии, в том числе народного поэта
Башкортостана Рашита Нигмати.
Для всей страны известны такие слова, как Донбасс, Днепрогэс, где проходили ударные
комсомольские стройки. Туда были направлены тысячи юношей и девушек, в том числе и
из Башкортостана. Возможно, такие факты – маленькая капля в море больших знаний, но
хочется привести, например, и такую информацию: в конце 20 века в ведении Черноморского пароходства (г. Одесса) находились теплоходы «Башкирия» (пассажирский) и «Баймак»
(грузовой). Эти и многие другие факты, события нашли своё отражение на страницах семитомной «Башкирской энциклопедии». Но особое внимание уделено самоотверженной и
кропотливой работе учёных Академии наук Украинской ССР, их пребыванию в Уфе в 1941–
1943 гг. Благодаря украинским учёным в БАССР получили развитие такие отрасли, как химия, биохимия, ботаника, медицина, машиностроение, было начато производство сахарной
свеклы и др. В годы Великой Отечественной войны в Уфе размещался Научно-технический
комитет содействия обороне при Академии наук Украинской ССР, возглавляемый Александром Александровичем Богомольцем. Появлению статей об отдельных учёных, описанию
результатов научных изысканий в понятийных статьях способствовали работы чл.-корресп.
РАН, д. ф.-м. н. Марата Аксановича Ильгамова, к. х. н. Маргариты Абзаловны Саитовой [1,
2]. Они дали мощный толчок в исследовании деятельности Академии наук Украинской ССР
и эвакуированных в Башкирию предприятий. При подготовке статей мы обращались также
к работе «Украинская Академия наук (1941–1943) – обороне страны» [3] краеведа, к. физ.матем. н. Юрия Викторовича Ергина.
Кроме статей, отражающих период Великой Отечественной войны, присутствуют те, в
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которых упоминается совместная деятельность учёных, технологов, инженеров в послевоенные годы и в начале 21 века. Например, в энциклопедии представлена информация о том, что
на предприятии «Башсельмаш» освоено производство сменного комплекса к машине МВУ-5
совместно с Украинским институтом механизации и электрификации сельского хозяйства.
Кроме семитомной «Башкирской энциклопедии» НИК «Башкирская энциклопедия» выпустил тематические энциклопедии. Так, в 2013 году издана энциклопедия «Военная история
башкир», в которой не только показано участие башкир в разных войнах, а также освещено
отражение доблести башкирского народа в литературе и искусстве. Материалы, представленные на её страницах, также свидетельствуют о тесной связи Башкортостана и Украины.
Представлены статьи о сквере и памятнике башкирским конникам в городе Петровском, посвящённой 112-й Башкирской кавалерийской дивизии – участнице Великой Отечественной
войны. Статья «Киевская операция 1920» посвящена деятельности отдельной Башкирской
кавалерийской бригады.
В 2013 году издана энциклопедия одного предприятия – ОАО «Газпром нефтехим Салават». На её страницах в статьях о структурных подразделениях подробно описано зарождение и становление флагмана химической индустрии не только республики, но и страны. Из
персоналий включены статьи о тех, чей ратный труд отмечен высокими правительственными наградами, о руководителях подразделений различного уровня. Присутствует 44 статьи
об уроженцах Украины, в том числе об Иване Афанасьевиче Березовском, который руководил комбинатом в 1952–1965 гг. Благодаря его усилиям, именно в те годы были введены
в эксплуатацию основные производства (аммиака, карбамида, полиэтилена), катализаторная фабрика, нефтеперерабатывающий завод. Включены статьи о вузах Украины, например,
Одесская академия холода (Одесский технологический институт холодильной промышленности), Украинский химико-технологический университет (Днепропетровский химикотехнологический институт), группы выпускников которых были направлены после учебы
на комбинат, статьи о научно-исследовательских учреждениях (например, статья об институте по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности «Укрнефтехимпроект»), проекты и разработанные технологии которых стали
основой многих производственных объектов.
Дружба двух народов и связь между Башкортостаном и Украиной имеют не только исторический характер, и сегодня наши связи крепнут, развиваются, охватывая всё новые сферы,
в т. ч. и региональную энциклопедистику.
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Регіональна енциклопедистка в Україні лише починає свій розвиток. Нині створено
«Тернопільський енциклопедичний словник», триває видання «Енциклопедії Львова», натомість у Російській Федерації ця галузь енциклопедичної справи має чималі
здобутки. Фактично кожна республіка, край чи федеральний округ має свої енциклопедичні центри й відповідно видання. З досвідом роботи одного з них, зокрема у
республіці Комі, й познайомили учасників конференції начальник відділу «Науковий архів та енциклопедія» Комі наукового центру Уральського відділення РАН, кандидат історичних наук Олександра Олександрівна Бровіна та головний науковий
співробітник цього ж відділу, доктор історичних наук, професор Лариса Павлівна
Рощевська. У доповіді «Енциклопедичні проекти в Республіці Комі», яку виголосила О. О. Бровіна, викладено історію енциклопедичної справи в Республіці Комі та
представлено основні енциклопедичні проекти.
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ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Статья посвящена истории энциклопедического дела в Республике Коми. Показаны основные энциклопедические проекты республиканского значения: от первых, предпринятых в 1930-х гг. до реализованных в начале XXI в. Обозначены особенности и перспективы подготовки национально-регио
нальных энциклопедических проектов.
Ключевые слова: Республика Коми, национально-региональная энциклопедия, история, академическая наука, проекты и реализация.
The article is devoted to the history of the encyclopedic works in the Republic of Komi. The basic encyclopedic projects of national importance, from the first taken in 1930 before implemented at the beginning of
the XXI century. Identified characteristics and perspectives of preparing the national regional encyclopedic
projects.
Key words: Komi Republic, national-regional encyclopedia, history, academic science, design and realization.

Энциклопедические издания следует рассматривать как средство систематизации накоп
ленных знаний в различных областях на конкретный временной период. Подготовка любого
энциклопедического проекта – важнейшее условие дальнейшего развития региональной науки, помогающее лучшему пониманию сегодняшнего состояния дел в регионе, а, соответственно, и тех задач, которые перед ним стоят. Наличие универсальных региональных энциклопедий, посвященных одному конкретному региону, является условием развития нового
направления науки – регионалистики. С другой стороны, накопление и приобретение опыта
по работе над различными справочниками позволяет формулировать основные принципы
энциклопедистики как формы кодификации человеческих знаний.
Известно, что становление энциклопедистики как явления науки и культуры, относится
к XVIII в., когда энциклопедизм мог быть присущ одному человеку, как правило, наиболее
образованному и имеющему широкий кругозор. Со временем потребность в энциклопедиях
обусловлена иными побудительными мотивами: стремлением обобщить имеющееся обилие
фактов в удобной (доступной) форме. Составление энциклопедий всегда было делом коллективным и содействовало складыванию особых творческих коллективов, владеющих инструментами научной организации труда.
Возможность этой работы основывается на том, что многие стороны истории региона,
его современного экономического и общественного развития, знания о природе уже нашли
довольно полное отражение в имеющейся литературе, а достигнутый уровень изученности
достаточен и вполне позволяет осуществить такую сложную, обобщающую работу, как подготовка энциклопедического справочника.
В 1920–1930-х гг. в СССР наблюдалось бурное развитие энциклопедического дела, в некоторых регионах появились планы издания местных энциклопедий. Подобная идея возникла
и в Коми автономной области. Инициатором научных исследований в Коми автономной об26
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ласти стало Общество изучения Коми края, созданное в 1922 г. Новационным по характеру
стала программа по изучению коми, изданная краеведческим обществом [1] Это издание
стало своеобразной платформой для разработки несколько позже первого словника региональной энциклопедии. Важнейшим результатом деятельности Общества изучения Коми
края и Коми научно-исследовательского института, созданного в 1934 г., было составление
программы по подготовке и изданию Коми советской энциклопедии. Книга мыслилась как
научный справочник по всем отраслям знаний и общественной жизни автономии. Был
сформирован редакционный совет Коми энциклопедии. В 1935 г. стараниями Коми научно-исследовательского института подготовлен и издан «Словник-проспект» Коми советской
энциклопедии. Он включал около 2,5 тыс. слов-терминов. В его составлении приняли участие несколько человек. В редакционный совет энциклопедии входило всего два человека:
заместитель главного редактора Д. И. Шулепов и технический редактор И. М. Попов. Как доказано в современной литературе, подлинным составителем и идеологом проекта был один
из первых квалифицированных инженеров-геологов в крае Иван Михайлович Попов [2]. В
словнике-проспекте отмечено, что будущая энциклопедия должна обобщать «достижения
в области культурного строительства, а также историю, быт, искусство, язык и литературу
коми трудящихся» [3].
Словник для своего времени составлен достаточно полный, соответствовал принципам,
которые устанавливались в исторической науке. Однако, Коми Автономная область в то время представляла собой слаборазвитый в экономическом отношении регион, к тому же мало
изученный, поэтому составители выбрали наилучший вариант: отразить в энциклопедии
две основные черты: богатые природные ресурсы края и этнографические особенности населения.
Словник энциклопедии был издан тиражом 800 экз. На обороте обложки помещена реклама о том, что открыт прием подписки на Коми советскую энциклопедию. Объем будущего издания предполагался в трех томах по 25 печ. л. каждый. Оговорено, что текст энциклопедии будет сопровождаться большим количеством иллюстраций, географических карт и
чертежей, помещенных на отдельных вкладных листах и заверстанных в текст. Выход в свет
энциклопедии намечали на 1935–1937 гг. Далее в рекламе сказано, что цена всего издания
42 руб., при подписке требуется внести задаток (12 руб.), засчитываемых при высылке второго и третьего томов.
В одном из сохранившихся экземпляров приклеено своеобразное открытое письмо с
просьбой «не отказать в сообщении своих замечаний по Словнику вообще, а также прислать перечень статей, какие могли бы Вы составить для первого тома «Энциклопедии», в
который войдут слова, начинающиеся от «А» по «И» (включительно) по сводному алфавиту
Словника».
Следовательно, в рекламе о выходе энциклопедии, фактически, предложен долгосрочный проект по объединению авторского коллектива, проект, рассчитанный на несколько
лет, масштабный и перспективный.
В мае 1935 г. в Сыктывкаре состоялась первая выездная сессия Бюро по изучению Северного края Полярной комиссии АН СССР. Сессию приветствовал телеграммой президент
Академии наук А. Карпинский. В работе сессии участвовал от Академии наук А. Толмачев,
научные сотрудники А. Перфильев и А. Брюханов; руководители Коми АО М. Минин, А. Бабушкин, И. Елькин, П. Артеев; от Ухто-Печорского треста Н. Н. Тихонович; от пединститута
В. Коновалов; директор областного музея г. Старцев; от научно-исследовательского института И. Попов. Сессия была посвящена вопросам обеспечения научной базы развития сыктывкарского промышленного узла; рассмотрению плана работ Коми областного научно-исследовательского института и проспекта словника Коми областной советской энциклопедии.
Критический тон задал председатель Облплана М. Минин в приветственной речи. Он говорил, что сессия должна содействовать налаживанию научно-исследовательской работы в
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Коми и «содействовать разоблачению национал-шовинистических теорий о замедлении развития Коми области», содействовать выправлению ошибок в практической работе местных
организаций, в значительной степени связанных с большим влиянием националистических
элементов, занимавших в особенности на культурном фронте ряд руководящих постов. С
характеристикой словника энциклопедии выступил А. Перфильев. В постановлении сказано, что «работа по составлению словника организована неудовлетворительно. Он составлен
под явным давлением национал-шовинистических идей, лишен классовой заостренности
и как база для работы по созданию советской энциклопедии использован быть не может»
[4]. В результате сотрудники научно-исследовательского института были вначале уволены,
затем репрессированы, подготовительные материалы и рукописи исчезли, тираж словника
почти полностью уничтожен.
К сожалению, в середине 1930-х гг. грандиозным научным замыслам не дано было осуществиться из-за массовых политических репрессий. К тому же, многие документы были уничтожены и оказались недоступны исследователям. Использовать опыт 1930-х гг. по созданию
энциклопедии практически не удалось.
Идея создания коми энциклопедии возрождена в середине 1980-х гг. в стенах Коми филиала АН СССР. В 1983 г. в составе научного архива Коми филиала АН СССР образована
группа по подготовке энциклопедического справочника о Коми АССР. Архив как структурное подразделение Коми филиала АН СССР не только хранил, комплектовал и использовал
документы академии наук, но и начал подготовку справочных изданий. Вдохновителями
и организаторами этой работы стали главный редактор акад. М. Рощевский и заместитель
главного редактора – к.филол.н. А. Ванеев. В 1996 г. в штат архива введены должности научных сотрудников, началась подготовка справочных изданий. В 2005 г. отдел реорганизован в
отдел «Научный архив и энциклопедия».
С самого начала новое издание рассматривалось как справочник. Такая философия пред
определила структуру издания и специфику его подготовки. Принцип построения справочника заключался в том, чтобы дать обзорные статьи и очерки, представленные в систематизированном виде и по тематическому принципу, а также тематические и биографические
статьи, расположенные по алфавиту. Предполагалось, что читатель должен иметь возможность обращаться к существующим более полным энциклопедиям, в том числе Большой советской [5].
Ко времени, когда был задуман энциклопедический справочник о Коми АССР, действовало постановление ЦК КПСС «О выпуске третьего издания Большой советской энциклопедии» (1967 г.), которое рассматривалось как программа дальнейшего развития всего энциклопедического дела в стране. Основные положения этого постановления не потеряли своего значения и до сих пор: во главу угла всей работы по подготовке и редактированию энциклопедии должны быть положены вопросы научного содержания. Энциклопедия по своему
характеру – издание научное; процесс создания энциклопедии также должен иметь научные
основы при составлении словников, разработке структуры и схемы статей и решении других
вопросов – везде требуется научная методика. Создание энциклопедии – дело коллективное
и поэтому очень важна единая методика в подготовке, редактировании и оформлении статей.
Для разработки концепции справочника были использованы упомянутые выше рекомендации Большой советской энциклопедии. Прежде всего, необходимо было разработать
на научной основе словник будущего справочника. Как видно из недатированной докладной
записки «О современном состоянии и перспективах энциклопедической работы в Республике Коми» было запланировано 5 тыс. статей, из них около 800 биографических. В 1985–1986 гг.
было издано три раздела словника [6]. В 1987 г. заместитель главного редактора справочника
А. Ванеев пpизнавал, что в энциклопедическом смысле словник составлен упрощенно: нет
обзорных статей, не указаны объемы, редакции, иллюстрации. Эти недостатки должны быть
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учтены в макете справочника.
В ходе подготовки энциклопедии большую роль оказывали партийные организации, Совет Министров Коми АССР и вневедомственная комиссия по обсуждению отзывов и замечаний к словнику, прошла серия совещаний в Совете Министров Коми АССР, Госплане,
Коми обкоме КПСС. Партийная дисциплина в значительной степени облегчала поступление
материалов и текстов. Главную работу по сбору необходимых данных и написанию статей
выполнили научные сотрудники Коми филиала АН СССР. Для обсуждения со специалистами структуры обзорных статей и схемы тематических статей практиковались совещания по
институтам Коми филиала АН СССР.
Однако на пути было еще немало трудностей. В группе энциклопедии шла организационно-методическая работа по унификации разнородного статейного материала, составляли
тематические и алфавитные картотеки [7]. Весной 1987 г. подготовлен макет научного справочника.
К 1990 г. произошло изменение концепции справочника. Это было связано с новой общественно-политической и социально-экономической обстановкой в стране, а также с другими обстоятельствами. Так как в работе к этому времени задействовано большое количество
участников, научная общественность и государственные структуры пришли к выводу, что
в Коми научном центре ведется работа не над кратким справочником, а над региональной,
универсальной энциклопедией. Трудности по уточнению фактических данных совпали с финансовым кризисом в стране, что выдвинуло на первый план проблемы материально-финансового обеспечения работы.
В мае 1994 г. вышло новое постановление Совета Министров Республики Коми «О завершении подготовки и издания энциклопедии «Республика Коми». В этом постановлении
главным был вопрос финансирования, так как объем издания увеличился на один том. На
экземпляре постановления осталась резолюция: «Средства в бюджете по п. 6 будут предусмотрены за счет сокращения расходов по традиционным статьям расходов бюджета, других
возможностей нет» [8:7].
Правительство республики следило за подготовкой справочника и постоянно оказывало
помощь в организации работы. В марте 1988 г. было принято постановление Совета Министров Коми АССР «О состоянии и издании научного справочника «Коми АССР» [9:1–3], в
котором был утвержден состав редколлегии. В постановлении был определен объем энциклопедии в учетно-издательских листах, в том числе 50 уч.-изд. листов – иллюстраций. Впоследствии первоначальный состав главной редакции менялся в связи с появлением новых
должностных лиц, но принцип его состава сохранялся. В связи с изменившейся общественно-политической и социально-экономической обстановкой в стране и финансовыми трудностями в сфере науки и издательской деятельности подготовка второго и третьего томов
передвинулась на 1996–1997 гг.
21 августа 1990 г. А. Ванеев в телепередаче, посвященной годовщине Коми автономии
говорил, что «автономным республикам фактически не разрешено, не позволено иметь свои
энциклопедии. До сих пор сохраняется деление народов нашей страны на первостепенных
и второстепенных. Но Коми республика несколько лет тому назад решила «ослушаться», и
мы начали работу по составлению энциклопедического справочника «Коми АССР». […] нам
пришлось начинать эту работу полулегально и мы не афишировали свое будущее издание. Во
всех официальных документах назвали очень скромно научный справочник «Коми АССР»,
хотя с самого начала строили будущую книгу по энциклопедическому принципу. […] Не следует забывать, что у этой работы есть еще и политический аспект: народ, не имеющий своей
энциклопедии, не может считать себя стоящим в ряду мало-мальски культурных наций. […]
мы являемся первой автономной республикой, которая создает свою энциклопедию, и перед
нами не было, и сейчас нет аналога. Все задачи пришлось решать самим» [10:1–5].
Преобразования в обществе потребовали внести целый ряд изменений. Назрела необхо29
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димость уточнения многих сведений, занесенных в энциклопедию. Уже звучали критические
нотки о необходимости отразить многообразие исторического процесса развития республики. Наиболее сильными разделами энциклопедии были статьи, посвященные характеристике природных ресурсов (геология и биология). Что кается разделов истории и экономики,
то они еще на стадии подготовки энциклопедии встречали негативные оценки в устных разговорах. Тем не менее, установка главной редакции была непоколебима. Понимая все недостатки энциклопедии, считали, что она должна выйти и станет стартовой площадкой для
улучшения, нового прочтения истории края, энциклопедия при всех ее недостатках покажет,
что еще недостаточно изучено в истории республики.
6 июня 1997 г. издан приказ Главы Республики об издании энциклопедии «Республика
Коми» в течение 1997–1998 гг. [11:42]. Три тома энциклопедии «Республика Коми» вышли в
1997–2000 гг. [12]. В 1998 г. прошла презентация первого тома энциклопедии. Выход первого
тома был ознаменован критическими статьями в местной прессе, но объективно, эти статьи
как раз привлекли внимание читателей к энциклопедии, которая стала знаковым событием
в истории постсоветского периода истории республики [13].
Деятельность группы по составлению энциклопедии на протяжении почти 18 лет является уникальным опытом научной работы в научных центрах. Ко времени создания группы
по подготовке справочника аналогичные работы велись только в союзных республиках, что
признано даже в Советской исторической энциклопедии, а в автономной первыми начали
работу в Коми АССР [14:545]. Преимущество справочника заключалось в том, что он был
составлен не энциклопедистами, а специалистами, которые отвечали за высокое научное
содержание статей и структуру словника, а в будущем – энциклопедии. Основную работу
по разработке программы издания и написанию статей взяли на себя сотрудники Коми научного центра, однако издание смогло состояться только при повседневной помощи всей
республики.
Трехтомная энциклопедия «Республика Коми» в 2001 году была удостоена Государственной премии Республики Коми. Глава Республики Коми в благодарственном письме А. Ванееву от 25 мая 2001 года писал, что «создана фундаментальная работа, отражающая жизнь
республики многосторонне и квалифицированно. Трехтомная энциклопедия «Республика
Коми» – один из крупнейших исследовательских и издательских проектов последних десятилетий, значение которого трудно переоценить. Энциклопедия является не только важным
вкладом в развитие культуры республики, но и атрибутом ее государственности. Она представляет собой сокровищницу знаний о Республике Коми как уникального региона Российской Федерации. Собранные в ней сведения о территории республики, ее ресурсах, истории,
культуре многонационального народа отражают богатейший потенциал северного края. Работа, нацеленная на будущее, будет с благодарностью оценена новыми поколениями...» [15].
Вместе с тем энциклопедия «Республика Коми» испытала на себе влияние советской идеологии, устоявшихся позиций издательства «Большая советская энциклопедия». Вместе с
тем подход в энциклопедии «Республика Коми» классический, вызывающий только уважение и делающей ее авторитетной.
После выхода энциклопедии встал вопрос о следующей теме энциклопедического издания. Существовало несколько точек зрения. Одни предлагали заняться переводом энциклопедии на английский язык, но в республике не оказалось достаточно подготовленных кадров
переводчиков по разным направлениям науки. А. Ванеев выдвигал идею подготовки Куратовской энциклопедии. Несмотря на значимость подобного труда, масштабы его оказались
бы неизмеримо меньше по значению, чем универсальная республиканская энциклопедия.
Вскоре Председатель Президиума Коми НЦ УрО РАН акад. М.П.Рощевский предложил
руководству города подготовить энциклопедию о Сыктывкаре, что было принято положительно, тем более, что определенная база для работы над подобным проектом уже имелась:
появился ряд книг, освещающих различные стороны жизни столицы РК. Рабочей группе от30
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дела «Научный архив и энциклопедия» поручили составить словник, хотя вопрос о концепции энциклопедии пришлось ставить заново.
Энциклопедия «Город Сыктывкар» явилась первым изданием универсального регионального справочника о столице Республики Коми, прошлом и настоящем Сыктывкара.
Составители энциклопедии решали следующие задачи. Во-первых, показать город Сыктывкар как столицу Республики Коми, функционирование в городе республиканских органов
управления, региональных отделений общественных организаций, фондов и учреждений.
Во-вторых, отразить историю и современное состояние города, наиболее крупные, устойчиво работающие, перспективные коллективы и учреждения. В-третьих, создать целостную
историко-культурную картину города как центра финно-угорской культуры и полиэтничного региона.
Эта работа растянулась почти на три года. Перед изданием энциклопедии опубликованы
подготовительные материалы – словники тематических и биографических статей и хронология истории города [16].
В 2010 г. в свет вышла энциклопедия «Город Сыктывкар» [17]. Рецензенты отмечали прекрасное полиграфическое исполнение книги: большой формат, хорошая бумага, отчетливая
печать, значительное количество иллюстраций, карт, в том числе цветных (более 500). В энциклопедии более 1300 статей. Редакция привлекла к работе над ними самых авторитетных
в республике специалистов (более 450 авторов). Значительное количество статей написано
учеными Коми научного центра. Но в работе участвовали специалисты и из других учреждений: Сыктывкарского государственного университета, Коми пединститута, Сыктывкарского лесного института, краеведы. Помимо историков, свою лепту в создание энциклопедии
внесли экономисты, социологи, биологи, геологи, литературоведы и лингвисты, библиотеки, архивные службы, творческие союзы и самые различные предприятия и организации, в
том числе СМИ, общественные объединения. Статьи раскрывают многие стороны истории,
культуры и современного состояния города. Энциклопедия снабжена необходимыми приложениями (хронология, именной указатель, список сокращений, список иллюстраций).
Рецензенты отмечали весьма содержательные материалы об архитектуре города, которые
оказались очень информативны и любопытны. Привлекательными оказались также статьи,
посвященные улицам города, т. к. приведенные в них сведения подкреплены историческим
и современным иллюстративным материалом, по которым можно судить об облике города в
различные периоды его истории.
Важны и биографические материалы. Из них читатель узнал о людях, внесших значительный вклад в развитие столицы республики: руководителях городской администрации, писателях, работниках культуры. С другой стороны, ряд биографических статей вызвал неоднозначную оценку: «излишне подробно представлены на страницах энциклопедии современные политики Республики Коми», ряд статей об общественно-политических организациях,
которые носят «сиюминутный, приходящий характер» [18:209]. Высказано ряд пожеланий:
помещать пристатейную библиографию, а не общий список рекомендованной литературы; в
материалах об учреждениях давать перечень руководителей.
Энциклопедия «Город Сыктывкар» стала итогом коллективного труда и не просто источником информации. Книга имеет свое лицо. Индивидуальной чертой является и преобладание сведений по истории как самого города, так и отдельных отраслей и сфер его жизни.
Рецензенты отмечают, что в энциклопедии значительное внимание уделено коми национальной культуре (фольклору, народным промыслам, языку, литературе, искусству). Немало
статей посвящено истории академической науки: истории Коми филиала АН СССР – Коми
НЦ УрО РАН, каждому из входящих в него институтов, крупнейшим ученым, важным событиям научной жизни, в том числе геологическим конференциям, Международным конгрессам, проходившим в Сыктывкаре [19]. Результаты академических исследований легли в
основу статей, обеспечив научность издания, его настоящую и будущую ценность в качестве
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источника полезной информации.
Следует подчеркнуть, что вся работа над энциклопедией «Город Сыктывкар» осуществ
лялась только на общественных началах. Авторы не получили никакого вознаграждения.
Город оплатил только издательские расходы. Появление энциклопедии «Город Сыктывкар»
отражено в социальных сетях и газетных отзывах. Осмысление опыта работы над составлением энциклопедий в отделе отражено в нескольких публикациях сотрудников [20].
Работа над энциклопедией «Город Сыктывкар» явилась для рабочей группы переходным
проектом для накопления опыта и разработки новой методологии энциклопедии «Респуб
лика Коми», предпринятый в 2010 г., когда тираж городской энциклопедии еще находился в
типографии.
Завершение проекта по созданию городской энциклопедии поставило новую задачу: какой проблеме посвятить следующее энциклопедическое издание. В научных кругах обсуждался проект энциклопедии «Наука в Республике Коми: учреждения, общества, люди». Но
большинство склонялось к изданию универсальной энциклопедии о республике. Городские
власти и руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» предложили готовить энциклопедию о республике, но с сильным уклоном к постсоветской истории.
Побудительными мотивами для подготовки нового издания стали следующие обстоятельства. Выпуск энциклопедии – это не разовый акт, это процесс. Проходит пять-семь лет,
и из справочника, который дает информацию о настоящем и прошлом края, энциклопедия
превратится в памятник истории. Устаревают статистические и биографические данные. Все
это не влияет на востребованность данного энциклопедического издания, но оно уже не отвечает на многие вопросы о современности и требует обновления. Поэтому вопрос о переиздании энциклопедических справочников всегда остается актуальным. На первых порах
пытались взяться за подготовку четвертого, дополнительного тома. В процессе продумывания методологии исследования и подготовки словника энциклопедии, изменилась концепция издания.
В 2011 г. отдел «Научный архив и энциклопедия» Коми НЦ УрО РАН приступил к подготовке второго дополненного и переработанного издания национально-региональной энциклопедии «Республика Коми». Новое издание призвано стать фундаментальным, систематизированным сводом сведений о РК, базирующемся на новом современном уровне знаний.
Задача энциклопедии – с научной объективностью, путем тщательного отбора статей от
разить историю и современное состояние РК, дать сведения о природе и природных ресурсах, населении, экономике и народном хозяйстве, государственном и общественном устройстве, социальной сфере, культуре и религии, здравоохранении, международных связях РК.
Особое внимание будет уделено изменениям, которые произошли в общественно-политической, экономической и культурной жизни региона после 1990 г.
Новые задачи нашли подтверждение в распоряжении Главы РК от 20 февраля 2012 г.:
«Согласиться с предложением Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук о подготовке второго дополненного и переработанного издания энциклопедии
«Республика Коми» в пяти томах».Издание первого тома намечено на 2015 г. Распоряжением
Главы РК создан Республиканский совет энциклопедии, в который вошли главы городов и
районов, министры, руководители научных учреждений республики. Председателем Республиканского Совета энциклопедии стал Глава республики В. Гайзер. Сформирована также
редакционная коллегия под руководством главного редактора акад. М. Рощевского.
В рамках проекта предполагается подготовить энциклопедическое издание гуманитарного характера, нацеленное на формирование чувств патриотизма и любви к своему краю.
Работа над энциклопедией – средство систематизации накопленных в различных областях
знаний, представляющих важнейшее условие дальнейшего развития региональной науки,
помогающих лучшему пониманию сегодняшнего состояния дел в республике, а соответственно, и тех задач, которые перед ней стоят. Содержание энциклопедии будет ориенти32
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ровано на самый широкий круг читателей – ученых, краеведов, студентов и школьников,
пенсионеров – всех, кто интересуется жизнью республики. Цель издания – формирование
чувств гордости, патриотизма и любви к своему краю и отражение преимущественно истории региона на рубеже ХХ–ХХI вв. Изучение исторических аспектов развития и анализ процесса в Республике Коми – новое направление в развитии регионалистики.
Возможность создания энциклопедии основывается на том, что достигнутый уровень
изученности республики, имеющиеся данные достаточно значительны и вполне позволяют
осуществить такую сложную, обобщающую работу. Основную часть справочного издания
будут составлять тематические и биографические статьи, расположенные в алфавитном порядке. Тематические статьи будут более подробно освещать период реорганизации и деятельности в новых социально-экономических и политических условиях периода модернизации. Отбор биографических статей будет определяться, прежде всего, вкладом в развитие
экономики, науки, здравоохранения, культуры и политики современной Республики Коми.
В издании найдут отражение успехи Республики Коми в различных сферах.
В течение 2012 г. составлен тезаурус основных разделов энциклопедии и подготовлено
первое издание, включающее перечень 5021 тематической, 1627 биографических статей [21].
С этим справочным изданием все желающие могут ознакомиться на сайте Научного архива
Коми НЦ УрО РАН по адресу www.sa.komisc.ru в разделе «Наши публикации».
Таким образом, в Республике Коми в ХХ в. разрабатывались несколько энциклопедических проектов, но осуществлены только те, за подготовку которых взялось академическое
многоотраслевое учреждение, имеющее в своем составе несколько исследовательских институтов. Базой для появления энциклопедий стали высококвалифицированные научные
кадры и мощные научные разработки на протяжении нескольких десятилетий, выдвинувших Коми научный центр Уральского отделения РАН в число крупнейших в отделении.
Определяющую роль в издании энциклопедических трудов играли местные органы власти,
понимавшие необходимость и значимость подобных проектов.
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Юлія Сергіївна Готкова, аспірант Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, поділилася з присутніми здобутками й проблемами, з якими зіткнулася, працюючи над довідником про українських педагогів Кубані. У доповіді «До
питання про створення довідника про українських педагогів Кубані. 1917–1932»
наголошується на принципово важливих питаннях ролі українських педагогів у розбудові освіти на Північному Кавказі.
З огляду на те, що історія Кубані, Краснодарського та Ставропольського країв тісно
пов’язана з Україною, дослідження Ю. С. Готкової має ще й непересічне значення для
об’єктивного висвітлення російсько-українських взаємин.
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УДК 94(477):37.091.12-057.86(470.62)]»1917/1932»
Ю. С. Готкова
аспірант Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ ДОВІДНИКА ПРО УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ
КУБАНІ (1917–1932 рр.)
Стаття присвячена висвітленню внеску працівників освіти у розбудову культурного та освітнього
життя Кубані у 1917–1932 рр. Враховано загальну тенденцію активізації діяльності Краснодарського педтехнікуму, Краснодарського педагогічного інституту шляхом розгляду діяльності українських
вчителів на теренах Північно-Кавказького краю. Особливу увагу в статті приділено постатям, які
склали основу педагогічного персоналу Кубані, що підтримали впровадження українізації, брали безпосередню участь у її проведенні в школах та інститутах, сприяли виданню українських підручників,
організації хат-читалень, курсів підвищення кваліфікації вчителів тощо. На сьогодні бракує довідника, який би комплексно та детально розкрив життєдіяльність українських педагогів Кубані, і ця стаття
є першою спробою на цьому шляху.
Ключові слова: вчитель, професор, викладач, педтехнікум, інститут, українські станиці, Краснодар, Кубань, Кавказ, українізація.
The article is devoted to the contribution of educators to the development of cultural and educational
life of the Kuban in 1917–1932 years are taken into account the general trend of revitalization pedagogical
tehnykum of Krasnodar, Krasnodar pedagogical institute by reviewing the activities of Ukrainian teachers
in the territory of the North Caucasus region. Special attention is paid to the article people that formed the
basis of teaching staff Kuban, who supported the introduction ukrainization, took direct part in its conduct in
schools and universities, institutions, contributed to the publication of ukrainian books, creating houses, reading rooms, and teacher training courses and more. To date, the lack directory that would comprehensively and
in detail revealed livelihoods ukrainian Kuban teachers, and this article is the first attempt in this direction.
Key words: teacher, professor, lecturer, pedagogical tehnykum, institute, ukrainian stanitsa, Krasnodar,
Kuban, Caucasus, ukrainization.

Тарас Шевченко в одному зі своїх листів назвав Кубань «Козацькою Україною». Дійсно,
Кубань була і залишається культурним осередком представників українського населення, які
в ній компактно проживають. Більшість населення Кубані за походженням були українцями, але, незважаючи на це, до 1917 р. на Кубані не було жодної української школи. У вересні
1917 р. Кубанська Крайова Рада прийняла постанову про введення в школах рідної мови,
тобто української. Того ж року деякі станичні ради прийняли рішення про переведення шкіл
на українську мову [9:43–44].
Однак громадянська війна не дозволила ці ідеї втілити у життя, хоч боротьба за українську національну культуру та школу продовжилася.
У цьому контексті постає питання про кількість працівників науки і культури, які могли
б обслуговувати культурні потреби українського населення Кубані. Про це можна судити,
виходячи з загальної кількості запрошених із України, серед яких професори Шаля, Горецький, Ненадкевич, Ракінський (член комісії українського правопису), Литовченко, Іваненко,
Пилипейко та ін.
У 1919 р. на Кубані вже було кілька початкових українських шкіл і вчительська семінарія
[9:163]. У 1920–1924 рр. цей процес тривав заходами самого населення.
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Уже на початку 1924 р. на Кубані було 143 українські школи, а в 1925–1926 навчальному
році – 148 шкіл із 442 комплектами. Студенти Кубанського педагогічного інституту проходили практику в українській школі № 12 ІІ ступеня у Краснодарі [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 662,
aрк. 34].
Водночас покращення складу педагогічних працівників стало необхідною умовою для
успішної роботи української школи, тобто надзвичайно серйозним фактором у житті школи
ставав учитель [9:166]. Він мусив бути не тільки педагогом у широкому розумінні, а й глибоко любити свій народ, його історію, культуру, бути пропагандистом рідної школи, боротися
за неї.
Особливо важливою була роль завідувача української школи на Кубані. Зокрема, газета
«Радянський станичник» констатувала з цього приводу: «у нас є технікум у станиці Полтавській (так називали більшовики кубанську вчительську семінарію, українізовану за часів
Крайової Ради в 1919 році), який уже дав вчителів чоловік з 50, із них є дуже підготовлені
педагоги, але й досі ще, на 200 українських шкіл на Кубані, з них нема не одного завідуючого
українською школою» [15].
На сьогодні вже відома низка прізвищ українських керівників шкіл: Садиленко*(школа № 12 ІІ ступеня у Краснодарі) [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 662, арк. 5], Юрченко (3-я українська Старокорсунська) [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 533, арк. 56], Сапфіров (ст. Петрівська), Грінчук (ст. Староджерелієвська), Смірнов (ст. Іванівська) [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 836, арк. 486],
П.Н. Ченчих (ст. Пашківська, а від березня 1927 р. – 9-річна школа ст. Ново-Мишастівської)
[3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 533, арк. 44], Д. Бублик (українська школа № 3 Мінгрельська) та інші,
які намагалися підтримувати хвилю українізації.
Серед активних студентів та українських вчителів були: Губа, Хоружій, Півень, Шавлач,
М. С. Лабунець (закінчив Український педтехнікум і направлений у ст. Мар’їнську) [3,
ф. Р-890, оп. 1, спр. 365, арк. 9], В. Н. Белік (закінчив навчання у педтехнікумі, направлений до ст. Новомишастівської). Серед працівників освіти також варто назвати такі прізвища: Дроздів, Лесько, Безкровний, Грінчук, Мартиненко, П. Волиняк-Кречет (ст. Ново-Малоросійська), Т. Ф. Павленко, Ф. Л. Лобань, Г. Ф. Золотухіна, П. Н. Варич, Г. М. Светашев,
М. Я. Ванта, С. П. Дегтяр, А.М. Любичев, В.Ф. Цвєтков, А.С. Сотніченко; викладачі Малишко, Межера, Попов, завідувачі Недаткевич, Рахівський; Д. Козюпа – розробляв програми для
українських шкіл [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 845, арк. 146], Черняєв – інспектор ОНО, Кирій – інспектор крайраднацмену [3, ф. Р-890, оп. 5, спр. 209, арк. 6], Давидов – інспектор станичного
відділу наросвіти, Федоров – інспектор нацменшин, Логінов – завідувач Управління політосвіти, Сенборський – уповноважений Постридства у справах освіти.
Про Український педтехнікум у ст. Полтавській (організований 1921 р. на місці 2-ї Кубанської вчительської семінарії) можна сказати, що, незважаючи на вкрай несприятливі
матеріальні умови попередніх років, він перетворився на великий навчальний заклад. Від
1924–1925 рр. педтехнікум фінансувався з державного бюджету. Згідно з даними з Москви
вказівками, він почав працювати як двокомплектний у складі семи курсів. У технікумі на 7
курсах навчалося 227 осіб, у дослідній школі – 240. Педперсонал закладу – 18 осіб, дослідної
школи – 10 [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 846, арк. 22]. У 1924 р. педтехнікум уперше випустив 37
учителів, у 1925 р. – 27, у 1926 р. – 29 [9:167].
Професорів, лекторів та наукових співробітників у Кубанському педагогічному інституті
було 70 (на 1 квітня 1925 р.) [9:157]. Загалом українці здобували освіту рідною мовою у Північно-Кавказькому педінституті імені М. Скрипника у Краснодарі, на українському відділенні робфаку імені Ілліча та інших українських педтехнікумах.
Низка викладачів української мови та працівників освіти, педагогів, які у 1920–1930 рр.
здійснювали переведення початкової та вищої освіти на українську мову – мову, зрозумілу
жителям Кубані, при згортанні українізації, у 1932 р., на жаль, першими потрапили під нищівний погром радянської репресивної машини. Серед них, насамперед, необхідно згадати:
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1. Баклаженко С. – український дослідник, учасник українізації на Північному Кавказі,
професор Педагогічного інституту, один із головних лекторів з українознавства, викладав
дисципліни «Українська мова» та «Українська література» на крайових курсах учителів шкіл
І ступеня у Краснодарі [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 582, арк. 38]. Українську літературу викладав
у контексті курсу українознавства разом з Садиленком, Мартиненком, Шалем на крайових
курсах підвищення кваліфікації вчителів українських шкіл Північно-Кавказького краю влітку 1927 р. [3, ф. Р-890, оп. 5, спр. 208, арк. 3]. Учитель С. Баклаженко зазначав, що вивчення українознавства дає змогу краще усвідомити сучасне, розуміти минуле і бути володарем
майбутнього [2:54]. Засланий на 5 років на Біломорський канал [13:80].
2. Білий А. Т. – вчитель, керівник української групи у школі № 3 ст. Васюринська, місцевий козак [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 836, арк. 32].
3. Бублик Д. – завідувач української школи № 3 Мінгрельської станради Абинського району [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 836, арк. 87].
4. Бурліс П. Н. – вчитель української мови та літератури з методикою для 7-х курсів у Кубансько-Українському педтехнікумі на 1925–1926 навчальний рік [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 846,
арк. 3].
5. Воробйова В. В. – вчитель, керівник української групи у школі № 3 ст. Васюринська,
місцева козачка [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 836, арк. 32].
6. Гребінник Петро Васильович – доцент кафедри української літератури Краснодарського педінституту, викладач української мови, літературознавець. Автор кількох підручників з української мови та літератури для кубанських шкіл. Народився в Луганську.
За постановою колегії ОГПУ Північно-Кавказького краю Петра Гребінника як активного
учасника «Союзу Кубані і України» засуджено до 8 років ув’язнення [21]. За словами О. Панченко, професор П. Гребінник відбував покарання у засланні [13:81].
7. Гринь Леонтій Іванович – вчитель у ст. Канівська, аспірант кафедри педагогіки Краснодарського педінституту, член української секції Краснодарської асоціації пролетарських
письменників, літературознавець, прозаїк. Народився у ст. Канівська. Звинувачений за висловлення невдоволення скасуванням українізації. 16 грудня 1937 р. Краснодарським крайовим судом засуджений до 4-х років ув’язнення з обмеженням у правах на 2 роки [21]. Інше
джерело зазначає, що Л. Гринь також брав участь у судовому процесі над «контрреволюційною» організацією «Союз Кубані й України» у серпні 1933 р. в Краснодарі [1:11].
8. Грушевський Сергій Григорович – вчений-історик, доцент кафедри історії Краснодарського педінституту. Автор цікавих робіт з передісторії кубанського козацтва. Заарештований на початку 1933 р. у справі «Союзу Кубані та України» як один із керівників цієї
організації. Засуджений до 10 років виправно-трудових таборів. Постановою трійки НКВС
від 9 жовтня та 2 листопада 1937 р. без додаткового слідства за матеріалами 1933 р. був засуджений до розстрілу. Реабілітований у 1960 р. [21].
9. Доброскок Гаврило Васильович – вчитель, викладач культури, прозаїк та драматург,
один із перших директорів крайової бібліотеки імені О.С. Пушкіна. Народився у слободі Деркачі Харківської губернії. 14 лютого 1938 р. засуджений до розстрілу як організатор та керівник української групи, яка нібито готувала збройне повстання [21; 20:17].
10. Дорожний (Міненко) Іван Дмитрович – директор українського педтехнікуму в
ст. Полтавська Слов’янського району Кубанського округу, український поет, письменник,
автор кількох книг: «Лебедина пiсня» (п’єса), «Веснянi зорi» (оповідання), «Прорiсть» та ін.
[12:80]. Народився у слободі Бойківка Харківської губернії. Член ВКП(б) від 1917 р. У 1923 р.
ініціював створення філії організації українських письменників «Гарт» – першої на Північному Кавказі організації українських кубанських письменників (Кубфiльгарт) [21; 4].
11. Єгоров Євген Несторович – доцент Краснодарського педінституту, публіцист. Народився у Кременчуці колишньої Полтавської губернії. Заарештований у січні 1934 р. Засуджений до 3-х років виправних таборів. Подальша його доля не відома [21].
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12. Іваненко В. С. – професор, співробітник української школи № 12 II ступеня у Краснодарі, вчитель української мови від жовтня 1926 р. [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 662, арк. 5, 16].
13. Клочков Михайло Васильович – колишній професор Харківського університету,
доктор історичних наук, краєзнавець, публіцист.
Активно підтримуючи білий рух, Клочков був змушений у 1919 р., після відступу Добровольчої армії, покинути Харків і опинитися на Кубані, де він і залишився. Хоча у зв’язку з
подіями він повинен був у цей час відійти від науково-педагогічної та просвітницької діяльності, але М. Клочков продовжував викладати у вищій школі і займався науково-дослідною
роботою [22:268].
Від 1920 р. – декан, завідувач кафедри історії, професор соціально-історичного факультету Кубанського держуніверситету, професор Інституту народної освіти та педінституту.
Крім того, викладав у Кубанському політехнічному інституті, працював у Архівному управлінні. Голова Кубанського літературно-історичного та етнологічного наукового товариства
(1924 р.), директор Кубанського науково-дослідного інституту економіки та культури, голова крайового бюро краєзнавства (1926) [21; 23:55].
У 1934 р. його звинувачено за статтею 58-II КК РРФСР (організаційна діяльність, спрямована на підготовку або вчинення контрреволюційних злочинів). Вирок – заслання в Середню
Азію на три роки [3, ф. Р-1700, оп. 2, спр. 926, арк. 205].
14. Коблянський Олександр Григорович – випускник Кам’янець-Подільської гімназії 1902 р., мав вищу освіту, педагогічний стаж – 13 років, безпартійний [3, ф. Р-890, оп. 5,
спр. 208, арк. 4]. Брав участь у реорганізації українського педагогічного технікуму у 1921 р.,
окрім цього, займав посаду інспектора нацмену Краснодарського обласного відділу наросвіти. Викладав загальні курси українознавства, у 1927 р. призначений завідувачем крайових
українських вчительських курсів [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 855, арк. 1].
Праця О. Коблянського «Культурно-просвітницька робота серед українців» викликає
особливий інтерес, оскільки написана сучасником та, водночас, учасником українізації. Автор подає відомості про український культурно-просвітницький рух періоду громадянської
війни. Відповідно до ідеологічних установок свого часу він перекладав провину на труднощі,
з якими стикається цей рух, на керівництво білої армії [6]. Окрім цього, цікавими є його
доповіді: «Робота нацмен крайового ОНО та плани на майбутнє», «Робота по створенню
місцевого українського підручника» [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 845, арк. 146].
15. Коржевський Юрій (Георгій) Васильович – викладач, український прозаїк. Народився у ст. Дінська. Закінчивши Єкатеринодарську вчительську семінарію, працював учителем у рідній станиці. Після закінчення Краснодарського педінституту залишений у ньому
викладати. Член української секції Краснодарської асоціації пролетарських письменників
«СІМ», автор оповідання «Дні» та п’єси «На шляху». Під час арешту було конфісковано роман «Вовче лігво». У 1940 р. був засуджений до 5 років ув’язнення [21; 8:39] у тій самій справі,
що і С. О. Ларський та Р. Овчаренко. Звинувачувалися у тому, що вони нібито входили до
складу терористичної групи, яка діяла в редакції газети «Красное знамя» [21].
16. Кравченко К. – викладач української мови, директор педтехнікуму в ст. Полтавська,
у період згортання українізації перебував на засланні [13:81].
17. Крамаренко – викладач крайових курсів. Викладав методику рідної мови в українській школі І ступеня та оцінював підручники на крайових курсах підвищення кваліфікації вчителів українських шкіл Північно-Кавказького краю влітку 1927 р. [3, ф. Р-890, оп. 5,
спр. 208, арк. 3].
18. Левін – завідувач Південної школи І ступеня ст. Слов’янська. «Свою справу знає, наполегливий, діловий, користується великою довірою у батьків та населення. Серед українського населення працює 22 роки. Кубанську розмовну мову знає, а для знання української
мови потребує перепідготовки. У справі українізації школи він у деякому сенсі був піонером»
[3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 836, арк. 323]. «Зовсім не підходить до ролі завідуючого української
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школою, оскільки не володіє українською мовою, не може керувати робітниками – вчителями українських груп» [3, там само, арк. 486].
19. Лещенко Антон Фадейович – історик. Народився в Жлобіні Могильовської губернії.
У 1904 р. закінчив Історико-філологічний інститут у Ніжині Чернігівської губернії. Викладацьку кар’єру розпочав у Самарканді, потім перебрався до Катеринодара. Викладав історію,
латину та географію в 1-й чоловічій гімназії імені В.С. Клімова. Від 1920 до 1927 р. працював
викладачем у Кубанському педінституті, одночасно завідував відділенням народної освіти
Кубано-Чорноморського архівного управління. У 1924 р. очолив Науковий музей. Активний
член Товариства любителів вивчення Кубанської області (від 1923 р.) та співголова однієї
із секцій Літературно-історичного і етнологічного товариства (1924 р.), співробітник секції
археології, антропології, етнографії та історії мистецтв Північно-Кавказького бюро крає
знавства. У 1930 р. звільнений з посади завідувача музею, а згодом висланий за межі краю.
Друкував статті російською та українською мовами («До питання про походження південно-українського козацтва», «Нариси з історії першого періоду російської колонізації краю»
тощо) [21; 5:45].
20. Литовченко Юхим – асистент кафедри української літератури Краснодарського пед
інституту, науковець-початківець, поет. Автор повісті «Гори закубанськi» [11] та поеми «Ленінград». Згодом поїхав до Ленінграда. Репресований на початку 1930-х рр., перебував певний час на засланні [21:81; 27].
21. Лісогор Олександр – активіст української секції крайкому ВКП(б). Брав участь у розробленні українських навчально-методичних посібників. Працював у Краснодарський філії
організації «Союз українських пролетарських та сільських письменників Російської Федерації» (СІМ) – «Село і Місто» у 1925 р. [17:141].
22. Лола М. І. – директор робітфаку, згодом – педінституту, козак ст. Слов’янська, член
компартії та активіст української секції окружкому ВКП(б).
Прийшов у науку з професійних партійців: спочатку М.І. Лола був секретарем Слов’янського райкому ВКП(б), а потім, як автор книги «Про Кубанське козацтво», був призначений
завідувачем робітфаку. Згодом обіймав посаду директора Краснодарського педагогічного
інституту [16:224].
Його посібник «Про кубанське козацтво», виданий у 1926 р., слугував інструкцією до
розуміння різниці між козачим та іногороднім населенням Кубані. Робота його популярно пояснювала козакові-хліборобові причину протистояння з іногородніми та показувала
«справжнього ворога» всіх трудящих – «панів». Від 1927 р. у Краснодарі під його редакцією
виходив україномовний педагогічний журнал «Ленінським шляхом».
М.І. Лола був одним із авторів навчально-методичних посібників, які готували у Північно-Кавказькому українському науково-дослідному інституті (створений у 1931 р.) для місцевих українських шкіл. У період згортання українізації на Кубані був засланий, на жаль,
невідомо куди [13:81].
23. Малишко Андрій Андрійович – вчитель, у 1926 р. командирується у ст. Канівська до
українського відділення Кубанського робфаку [3, ф. Р-892, оп. 1, спр. 106, арк. 52].
24. Межера – вчитель української мови у 7-річній школі у ст. Ново-Титорівська [3,
ф. Р-890, оп. 1, спр. 533, арк. 113].
25. Міхновський Микола був тією постаттю, з якої б варто було розпочати подорож по
славетній історії української педагогіки на Кубані. Він переїхав, рятуючись від переслідувань
українських більшовиків, на Кубань, оселився в ст. Полтавська, де певний час активно попрацював на ниві шкільництва [10:77]. Є свідчення, що він викладав в учительському інституті [7]. Однак він мусив приїхати через 4 роки до Києва, бо там, у ст. Полтавська, більше не
міг перебувати [26:81].
Не всім відомо, що М. Міхновський зробив істотний внесок у відновлення розбудови
української культури на Кубані. Зокрема, «Красное знамя» пише, що він був «завідуючим
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Педтехнікумом у станиці Полтавській, член партії з 1917 року, і що за ведення роботи на
українській мові, за виступи серед мас, на протязі року він отримав 8 доган та два рази піддавався виключенню з партії» [9:167]. На той час цей Кубанський педтехнікум був кузнею педагогічних кадрів, базисом цінного наукового і культурного пласту, а за вживання української
мови серед населення Кубані в 1925 р. виключали з комуністичної партії.
26. Пилипейко Юрій Михайлович. Ті, хто відбував покарання разом з ним, розповідали, що його дуже катували слідчі. Невідомо, що з ним сталося далі [13:80]. Піклувався
про створення нормальних умов роботи серед нацменшин та прикріплення шкіл до приватних великих комерційних підприємств, щоб уникнути їх закриття [19, ф. 1, оп. 1, спр. 170,
арк. 9–10]. До крайових курсів працював викладачем Червоної трудшколи, згодом викладав
на курсах громадсько-політичний цикл [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 823, арк.8].
27. Попов Н. С. – викладач школи ІІ ступеня ст. Іллінська [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 533,
арк. 44].
28. Потапов В. О. – завідувач Краснодарського педтехнікуму в 1926 р. [3, ф. Р-890, оп. 1,
спр. 855, арк. 1], член Комісії при Кубанському крайовому органі народної освіти щодо проведення Крайового українського вчительського з’їзду в 1926 р. [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 845,
арк. 67, 146]. З його позицією як українського педагога можна ознайомитися у розділі «Трибуна вчителя» журналу «Новим шляхом», де він умістив статтю «Про відкриття українського
відділу при Кубанському педагогічному технікумі», у якій ідеться про особливості введення
курсу українознавства та про необхідність створення українського відділу при Кубанському
педтехнікумі [14:50].
29. Проскуда Д. К. – вчитель, керівник української групи у школі № 3 ст. Васюринська,
місцевий козак [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 536, арк. 32].
30. Садиленко Михайло Опанасович – професор, літературознавець, ректор та один із
ініціаторів заснування Українського педінституту в Краснодарі, читав лекції з українознавства, зокрема українську літературу на крайових курсах підвищення кваліфікації вчителів
українських шкіл Північно-Кавказького краю у період 10.06. – 10.07.1927 р. [3, ф. Р-890, оп. 5,
спр. 208, арк. 3].
Народився у Гадячі Полтавської губернії. Випускник історико-філологічного факультету
Петербурзького університету. До революції викладав російську і латинську мови в середніх
навчальних закладах Півдня Росії. Напередодні революції М. Садиленко – директор Грубашівської чоловічої гімназії. Після закінчення громадянської війни – викладач української
мови у Кубанському державному університеті, після перетворення його у Педінститут – викладач українознавства на Робітфаку [3, ф. Р-861, оп. 1, спр. 22, арк. 5].
Треба віддати належне професору М. Садиленку, який підтримав ідею відкриття Українського відділення педагогічного інституту в Краснодарі й очолив українське лінгвістичне
відділення інституту. До 1925 р. працював викладачем Червоної трудшколи, на курсах викладав громадсько-політичний цикл [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 823, арк. 8]. Від вересня 1926 р.
працював завідувачем і викладачем української мови школи № 12 II ступеня у Краснодарі [3,
ф. Р-890, оп. 1, спр. 662, арк. 5, 16], яка була опорною для методичної роботи шкіл краю з викладання української мови, літератури та українознавства. Вона була єдиною, де проходили
педагогічну практику студенти Кубанського педагогічного інституту [3, там само, арк. 34].
Діяльність професора М. Садиленка, зокрема наукова та публіцистична, була помітною та
широкою. Він був дослідником кубанського діалекту української мови, автором книг «Культ
Шевченко на Чорноморii», «Батрахомiомахiя» [21]. У журналі «Новим шляхом» надруковано
(на той час він уже був на засланні) такі його розвідки: «Культурні зв’язки України з Кубанню», «Консерватизм мови кубанців», «Культ Шевченка на Кубані», «Шевченківський Збірник». Садиленка було заслано в околиці Архангельська «рубати ліс» за те, що «викривлював
лінію партії та радянської влади з українізації».
31. Сало Михайло Порфирійович – викладач Краснодарського педагогічного інституту,
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в кінці 1920-х – на початку 1930-х рр. – викладач Уманського педучилища, український поет.
Народився у ст. Навоплатнирівська. У 1936 р. його заарештували і засудили до 10 років ув’язнення [21]. За підозрою в намірі приєднати Кубань до України відсидів у в’язницях і таборах
25 років. Розповідав, що лише серед української інтелігенції Кубані було знищено півтори
тисячі осіб. Таке знищення інтелектуального потенціалу нації призвело до того, що українська культура, яка почала підніматися з колін, знову силою диктатури зазнала приниження
й занепаду [1:11; 18:296].
32. Сердюк – вчителька Південної школи І ступеня у ст. Слов’янська. Її роботу охарактеризовано так: «як вчителька вона не має спеціальної підготовки та досвіду, потребує у надійному керівництві, до справи відноситься достатньо добросовісно. Як пропагандист з частини українізації Кубані т. Сердюк є дуже наполегливою працівницею (сама всюди говорить
українською мовою, агітує серед батьків та учнів)» [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 836, арк. 323].
33. Стригіна Олександра Іванівна – працівник школи І ступеня ст. Ново-Михайлівська
Павлівського району [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 855, арк. 65].
34. Строкун Тихон Григорович – викладач української мови в Краснодарському педагогічному інституті, український поет, прозаїк. Народився на Кубані, у ст. Новопашківська.
Після остаточного згортання українізації на Кубані у серпні 1933 р. в Краснодарі відбувся
судовий процес над «контрреволюційною» організацією «Союз Кубані й України» [1:11]. Разом з іншими учасниками його засуджено до 10 років ув’язнення за участь у діяльності цієї
організації. Відбувши покарання, повернувся до Краснодара, де працював шкільним бібліотекарем, писав оповідання [21].
35. Чапала Федір – інспектор нацмен Північно-Кавказького крайового відділу народної
освіти, керівник Української секції крайового комітету компартії, відповідальний секретар
Української секції крайового комітету ВКП(б), редактор українського тижневика «Червоний
прапор». Виголосив доповідь на українському вчительському з’їзді «Національна політика
СРСР та українізація на Північному Кавказі» [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 845, арк. 146]. Помер в
НКВД [13:81].
36. Ченчих П. Н. – завідувач школи № 3 І ступеня ст. Пашківська. Від 10.03.1927 р. – завідувач 9-річної школи ст. Новомишастівська [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 533, арк. 44].
37. Шаля Іван Васильович – професор, філолог. Працював інспектором освіти у Переяславі та Києві. Закінчив університет у Петербурзі у 1916 р. Від 1920 р. – викладач Київського,
від 1926 р. – українського відділу Краснодарського педінституту. 1926–1933 рр. – дійсний
професор Краснодарського педінституту. Був співавтором (разом з П. Горецьким) підручника «Українська мова» для вишів, який витримав 8 видань, автор багатьох наукових та публіцистичних статей.
За дорученням парткому професор Краснодарського педагогічного інституту І. Шаля і
доцент П. Гребінник уклали з Краснодарським книжковим видавництвом договір про випуск українських підручників (для 4, 5, 6, 7 років навчання в школі). У 1927 р. на крайових
курсах підвищення кваліфікації вчителів українських шкіл Північно-Кавказького краю читав лекції з українознавства, зокрема з української мови та про українські народні говірки на
Північному Кавказі [3, ф. Р-890, оп. 5, спр. 208, арк. 3]. У 1929 р. виступав з доповідями: «Популяризація українізації серед населення» та «Про форми пропаганди та агітації у питаннях
українізації на найближчий час».
У серпні 1933 р. в Краснодарі відбувся судовий процес над «контрреволюційною» організацією «Союз Кубані й України» [1:11], де його засуджено як одного з керівників організації
на 10 років ув’язнення на Соловецькі острови [21; 13].
38. Щербина М. І. – вчителька, керівник української групи у школі № 3 ст. Васюринська,
українка з Полтавської губернії [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 836, арк. 32].
39. Юрченко – завідувач 3-ої української Старокорсунської школи І ступеня [3, ф. Р-890.
оп. 1, спр. 533, арк. 56].
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Завдяки проведеним у Краснодарі 1928 р. вчительським курсам, можна назвати низку
прізвищ (загалом 88 осіб) небайдужих людей у справі розвитку на Кубані освіти українською
мовою: Іван Давиденко, Михайло Руцький, Зінаїда Солодунова, Ганна Шкуро, Василь Чурсін, Євдокія Чапля, Олександр Сохач, Ніна Жукова, Любов Мирошникова, Марія Ерастова, Клавдія Половіна, Сергій Сук, Ксенія Мирошниченко та ін. [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 267,
арк. 44–45, 48–50].
У 1925 р. крайові курси з перепідготовки вчителів українських шкіл були проведені при
Кубано-Українському педтехнікумі в ст. Полтавська. Лекторами на курсах були: М.Л. Лось
(завідувач курсів), Г. О. Висоцький, Ю. Д. Лопатько, П. О. Ковальов, І. Л. Вітинський, В.
О. Мачеха [3, ф. Р-890, оп. 1, спр. 823, арк. 22].
Ми згадали тут лише декілька найвидатніших постатей – представників кубанської освітньої еліти, які перебували в центрі українського національно-культурного педагогічного
життя на Кубані. Робота зі збирання інформації про тих українців, яким ми сьогодні завдячуємо за сміливість, любов до України, за відродження української мови, культури та традицій на Кубані у 1920–1930-х рр., триває. Не маючи інформації про них, важко усвідомити,
який внесок зробили українські педагоги у розбудову української освіти на Північному Кавказі, зокрема на Кубані – місці компактного проживання українців.
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Тетяна Василівна Добко, яка від першого тому видання Енциклопедії Сучасної України очолює групу бібліографічного забезпечення ЕСУ, у доповіді «Українська енциклопедія в електронному середовищі» торкнулася надзвичайно актуальної проблеми – створення енциклопедичних онлайн-видань. На думку Т. В. Добко, саме Інститут енциклопедичних досліджень НАН України як координуюча установа енциклопедичної діяльності в Україні мусить узяти на себе завдання створення енциклопедичного порталу для поширення в електронному світі інформації про Україну.
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УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ
В статті проаналізовано наповнення Інтернет-мережі електронними енциклопедичними виданнями – як онлайновими, так і цифровими копіями та електронними версіями вже виданих друкованих енциклопедій.
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В Україні останніми роками спостерігається значна активність підготовки словників та
енциклопедичних видань. За період від 1991 р. їх видання збільшилося у порівнянні з радянським часом у 8–10 разів. Новими довідковими, енциклопедичними, бібліографічними
виданнями, що надаються у вільний доступ, з кожним днем збагачується й Інтернет.
У відділі технологій дистантного обслуговування Центру науково-бібліографічної інформації Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України (НБУВ) створено сектор навігації, який формує тематичний навігатор, що орієнтує в електронних інформаційних ресурсах мережі Інтернет (нині він містить понад 2 тис. посилань з короткими
відомостями про ресурс – пошукові засоби України та світу; наукові установи, бібліотеки
України та зарубіжні національні і спеціалізовані наукові бібліотеки; електронні бібліотеки, словники, енциклопедії тощо). Проте, зважаючи на універсальне охоплення навігатора, у
розділі «Довідкові видання. Енциклопедії» подано посилання до 75 онлайнових енциклопедій (з них лише 12 – українські).
Крім цього, у розділі «Електронна бібліотека» на сайті НБУВ надаються бібліографічні
відомості про понад 150 вітчизняних і зарубіжних цифрових енциклопедій, доступ до яких
надається у читальних залах НБУВ (з них українських – 15 назв).
Ураховуючи залежність результативності професійної діяльності наукового співтовариства від якості і швидкості наукових комунікацій, онлайнові анотовані путівники по вітчизняних та зарубіжних наукових ресурсах відкритого доступу, електронних бібліотеках України і світу пропонує Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НАН України (http://www.lsl.lviv.ua/freeaccess.htm). Проте у їхньому навігаторі відомості про
енциклопедії окремо не виділено, хоча подано посилання на електронні бібліотеки, які потенційно містять й енциклопедичні видання.
За нашим дослідженням один із кращих інтернет-навігаторів соціально-значущих ресурсів Інтернету з історії України та українознавства представлено на сайті Інституту історії
України НАН України, де подано посилання до чималої кількості енциклопедій, довідників
та словників.
Сайт Інституту енциклопедичних досліджень НАН України у розділі «Цікаві лінки» дає
посилання на 11 українських енциклопедій, енциклопедичних словників, сайтів, які мають
широке інформаційне наповнення (http://encyclopedia.kiev.ua/other%20files/cikavi.php). А
саме: «Вікіпедія», «Енциклопедія Києва», «Енциклопедія вільного козацтва», «Енциклопедія
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української літератури», «Малий словник історії України», «Енциклопедія політичної думки», «100 видатних імен України», «Енциклопедія УСЕ», «Україна XIII–XVIII ст.: енциклопедичний бібліографічний довідник», «Острозька академія: енциклопедичне видання» та ін.
Джерелами виявлення електронних енциклопедичних ресурсів можуть слугувати і низка
статей з української «Вікіпедії», присвячених українським енциклопедіям. Деякі з них містять інформацію про наявність електронної версії. Так стаття «Список українських енциклопедій» у Вікіпедії вміщує відомості про декілька загальних та спеціалізованих енциклопедій і
словників, розрізняючи серед них «мережеві енциклопедії» та «онлайн-енциклопедії».
Попри те, що формування відкритих електронних енциклопедій має стихійний характер,
інтенсивно зростає україномовна Вікіпедія (на 22 жовтня 2013 р. містить 468 816 статей).
До речі, ГО «Вікімедіа Україна» отримала дозвіл Інституту історії України НАН України на
поширення матеріалів, розміщених на сайті Інституту, зокрема, «Енциклопедії історії України», на умовах ліцензії CC BY-SA, що сприятиме поширенню наукових історичних знань у
вільній енциклопедії.
Презентує Україну в електронному англомовному світі проект «Internet Encyclopedia
of Ukraine» (Інтернет-енциклопедія України) – джерело інформації англійською мовою про
Україну, її історію, видатних людей, географію, суспільство, економіку та культурну спадщину. База даних (БД) містить оновлений вміст п’яти томів енциклопедії «Encyclopedia of
Ukraine» (Toronto, 1984–1993) (http://www.encyclopediaofukraine.com).
Сайт «Українці в Сполученому Королівстві»: Інтернет-енциклопедія (http://www.
ukrainiansintheuk.info) містить інформацію про різноманітні аспекти минулого і теперішнього життя українців у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, висвітлює питання історії українсько-британських зв’язків від давнини до сучасності. Інтернет-енциклопедія є результатом роботи, яка почалася в контексті проекту створення багатотомної
«Енциклопедії української діяспори», ініційованого в 1987 р. під егідою Наукового товариства
ім. Шевченка в США. У 1988 р. в Сполученому Королівстві розпочато роботу над збиранням матеріалу для британської частини енциклопедії. З серпня 2008 р. на сайті публікуються
готові статті. З останніх статей, опублікованих на сайті у 2013 р., – «Союз Українців у Великій
Британії», «Пігічин Петро», «Літературне життя», «Післявоєнні табори і гуртожитки». Після
завершення роботи енциклопедію передбачається видати друком.
Доступ до онлайнової версії матеріалів першого тому «Енциклопедії української діяспори», присвяченого Сполученим Штатам Америки (Кн. 1, 2. – Нью-Йорк; Чикаго, 2009–2012)
та матеріалів третьої, що готується до друку, надається за адресою: http://eudusa.org/index.
php?title=Main_Page. Важливо, що в інтернетному варіанті користувачі енциклопедії мають
можливість запропонувати свої доповнення і правки. Загальна інформація про «Енциклопедії української діяспори» – на сайті «Брама» (http://www.brama.com/eyd/index.html).
Наповнюється Інтернет й відцифрованими версіями друкованих енциклопедичних видань. Широко вони представлені на сайтах Інституту історії України НАН України, сайтах
Ізборнік (http://litopys.org.ua/, http://izbornyk.org.ua/encycl/euii.htm), в електронній бібліотеці
«Diasporiana» (diasporiana.org.ua) та ін. Це, насамперед, 11-томна «Енциклопедія україно
знавства» (гол. ред. В. Кубійович. – Париж; Нью-Йорк: оригінал та репринтне відтворення,
1954–1989 рр.).
Проект електронної бібліотеки української діаспори «Diasporiana», ініційований Інститутом журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету (Запоріжжя),
спрямований на зміцнення культурних зв’язків і формування позитивного іміджу України
у світі, забезпечення вільного доступу користувачів до надбань української еміграції через
Інтернет, створення електронних копій друкованих документів, що знаходяться у фондах
бібліотек та інших закладів культури, приватних колекціях з метою збереження інтелектуальної спадщини. До участі в Проекті запрошуються бібліотеки, музеї, архіви та приватні
особи, які можуть надавати інформаційні ресурси відповідно до профілю комплектування
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електронної бібліотеки, критеріями добору матеріалів яких є суспільна, історико-культурна
та наукова цінність документів.
Перша енциклопедія українознавства «Украинскій народъ въ его прошломъ и настоящемъ», видана з ініціативи М. Грушевського в 1914–1916 рр. у Петербурзі в 2 томах за
ред. Ф. Вовка, М. Грушевського, М. Ковалевського, Ф. Корша, А. Кримського, М. Туган-Барановського і О. Шахматова, представлена в електронній бібліотеці «Культура України»
Національної парламентської бібліотеки України (http://elib.nplu.org/object.html?id=531). Тут
також представлено енциклопедичні довідники М. Давидова «Виконавське музикознавство»
(К., 2010), наданий автором (http://elib.nplu.org/object.html?id=1445), та Б. Столярчука «Митці
Рівненщини» (вид. 2-ге, доповн. й переробл. – Рівне, 2011), наданий Рівненською обласною
універсальною науковою бібліотекою (http://elib.nplu.org/object.html?id=3154).
«Універсальний словник-енциклопедія» (УСЕ) (К., головний редактор – Мирослав Попович), що містить близько 25000 коротких статей, різні факти з історії та сучасності України,
багатьох галузей науки і техніки, культури і спорту, є на сайті «Словопедія» (http://slovopedia.
org.ua/29/53392-0.html). На цьому сайті представлено також «Економічну енциклопедію» (http://slovopedia.org.ua/38/53392-0.html), «Енциклопедію політичної думки» (http://
slovopedia.org.ua/40/53392-0.html).
Неофіційна версія шеститомної академічної «Юридичної енциклопедії» (К., 1998) розміщена на сайтах «Cyclop» (http://cyclop.com.ua) і «Leksika» (http://leksika.com.ua/legal). Сайт
«Leksika» пропонує користувачам «Українську радянську енциклопедію» (2-ге вид., пошук
одним рядком або через алфавітний перелік гасел), «Енциклопедичний словник-довідник з
туризму».
Вибрані статті енциклопедії «Українська мова» (К., 2000) доступні на сайті Ізборника
(http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm). Двотомну «Українську дипломатичну енциклопедію»
(К., 2004) можна знайти на освітньому порталі http://ec-study.com.
«Енциклопедія державного управління» (у 8 т. – К., 2011) доступна для завантаження за
адресою: http://derzhava.in.ua:8081/ndi/encyclopedia/default.aspx.
Eлектронну версію «Шевченківської енциклопедії», яка нині готується Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України у чотирьох томах (2013 р. вже вийшло два томи),
за участю шевченкознавців України та зарубіжних країн представлено на сайті Інституту:
http://www.shevchcycl.kiev.ua/.
На сайті Інституту історії України НАН України представлено електронні версії чотиритомної «Радянської енциклопедії історії України» (К., 1969–1972) і 9 томів нової «Енциклопедії історії України» (К., 2003–2012). Надається й інтерактивний пошук (на 22 жовтня 2013 р.
доступ забезпечено до 7998 повних текстів статей при загальному обсязі ЕІУ 13418 статей):
http://www.history.org.ua/?encyclop. Важливо, що на цьому сайті є велике зібрання цифрових
версій енциклопедій (із зазначенням джерела комплектування), які можна вільно завантажити або подано посилання до електронних версій енциклопедій на інших сайтах, до прикладу: «Энциклопедия Подкарпатской Руси» (Ужгород, 2001), «Енциклопедія Трипільської
цивілізації» (Т. 1, 2. – К., 2004), «Енциклопедія Житомира» (Житомир, 2009), «Україна в міжнародних відносинах: енциклопедичний словник-довідник» (Вип. 1–3. – К., 2009–2012) та ін.
Енциклопедичне видання «Острозька академія» представлено на сайті Національного
університету «Острозька академія»: http://www.oa.edu.ua/ua/important/akademija_encyklopedija.
Більшість томів унікального багатотомного енциклопедичного видання з історії міст та
сіл України «Історія міст і сіл Української РСР» (К., 1968–1974) доступне у форматах pdf djvu
на порталі Hurtom-торрент-толока: http://toloka.hurtom.com. Сайт містить багато українських
словників, довідників. Для завантаження файлів необхідно зареєструватися.
Для популяризації наукових технічних знань в Інтернеті багато робить доктор технічних
наук, професор, автор проекту «Гірнича енциклопедія» Володимир Білецький. Проект «Мінеральні ресурси та добувна промисловість країн світу» спрямований на постійне відстежен
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ня ситуації щодо мінеральних ресурсів світу та її аналіз: http://resource.ukrlife.org/index.html.
«Малу гірничу енциклопедію» можна скачати з електронної бібліотеки «Чтиво»: http://
chtyvo.org.ua/authors/Biletskyi_Volodymyr/Mala_hirnycha_entsyklopediia_Tom_1/, «Гірничий
енциклопедичний словник» – на сайтах «Віртуальна Русь» та «Рутенія» (Бібліотека Vesna.
org.ua, http://ruthenia.info/txt/biletskv/enc/index.html).
«Фармацевтична енциклопедія», підготовлена фахівцями Національного фармацевтичного університету (друковані видання – К., 2005, 2010 рр.; голова редакційної ради чл.-кор.
НАН України, професор В. П. Черних), містить понад 4 тисячі статей, присвячених різним
фармацевтичним та дотичним напрямам: організаційно-економічному, технологічному (виробництву і конструюванню фармацевтичних систем), методам контролю й реалізації, сертифікації та стандартизації ліків; опису лікарських рослин і рослинної сировини; фармакології, менеджменту, маркетингу у фармації; лабораторній діагностиці, клінічній фармації та
парафармацевтичній продукції тощо: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/.
Часто енциклопедією називають збірки різноманітних матеріалів (повних текстів документів, творів, бібліографію, статті, присвячені певним особам чи галузям науки або тематичним напрямам). Так, «Українська інтернет-енциклопедія» – це україномовна вільна біб
ліотека, яка містить історичні документи, наукові статті, тексти підручників, посібників та
багато іншої цікавої та корисної інформації: http://www.uapedia.com.ua/. Ресурс містить як
авторські статті, так і статті з Вікіпедії. На сторінках сайту багато нав’язливої реклами, проводяться різноманітні опитування громадської думки.
Низку проектів, присвячених видатним українським письменникам, діячам науки і культури започаткував, наповнює і підтримує М. Жарких. Це – «Тарас Шевченко – енциклопедія
життя і творчості» (http://www.t-shevchenko.name/), «Іван Франко – енциклопедія життя
і творчості» (http://www.i-franko.name/), «Михайло Грушевський – енциклопедія життя і
творчості» (http://www.m-hrushevsky.name), «Енциклопедія життя і творчості Лесі Українки»
(http://www.l-ukrainka.name). На сайтах уміщено повні тексти їхніх творів, коментарі,
біографічні матеріали, дослідження, листи, фотографії, інші документи.
Сайт «Енциклопедія пам’яток» (http://encyclosights.com/) нині містить зібрання довідкових відомостей, що супроводжуються ілюстраціями, понад 13 тис. пам’яток, має на меті надати можливість мандрівникові максимально швидко зорієнтуватися у величезній кількості
пам’яток України, поінформувати, що і де є цікавого, на що варто звернути увагу.
Портал «Енциклопедія економіки: соціально економічний ресурс» спрямований
на ознайомлення як з азами економіками, так і з масштабними проектами в цій галузі:
http://economic.lviv.ua/index.html.
«Енциклопедія лікарських рослин» на сайті SETRUM.net і «Електронна енциклопедія
сільського господарства» (ТОВ «Імперія-Агро») швидше використовуються з метою реклами продукції створювачів сайтів (http://www2.agroscience.com.ua/), хоча і містять різноманітну галузеву інформацію.
Вінницький міський центр дистанційної освіти і Фізико-математична гімназія № 17
м. Вінниці представляють навчальну енциклопедію для школярів з астрономії (Том 1. Сонячна система. Том 2. Галактики): http://www.galaxy.vinnica.ua/. На сайті Золочівського будинку
дитячої та юнацької творчості доступна «Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях
і відповідях» (2-ге вид., К., 2011): http://bdut5.klasna.com/uk/site/korisna-bibliotechka.html та
інші довідкові книги, важливі в освітньому процесі дітей та юнацтва.
Сайт «Всеукраїнська енциклопедія рослин» (http://roslunu.com.ua/) містить детальний
опис і характеристики рослин: трав, дерев, квітів тощо. Коротку ілюстровану інформацію
про тваринний світ подають сайти «Всеукраїнська велика енциклопедія тварин» (http://tvarunu.com.ua), «Илюстрированная энциклопедия животных» (http://www.filin.vn.ua).
Створюються в мережі й регіональні онлайнові енциклопедії: «Київ» (http://wek.kiev.ua/
uk/), «Дрогопедія (Дро-Е)» – перша електронна і єдина online-енциклопедія Дрогобича (Дро49
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гобиччини) (http://dro-e.blogspot.com), «Николаевская область. Электронная историческая
энциклопедия» (http://history.mk.ua), «Odessika: энциклопедия об Одессе» (http://odessa.club.
com.ua); «Кам’янець і Кам’янеччина від А до Я: матеріали для регіонального енциклопедичного словника»: (http://www.tovtry.km.ua/ua/history/book/kamjanechyna_a_ja.html); «Энциклопедия Днепропетровска» (http://encdp.com) та ін.
Деякі цифрові копії друкованих енциклопедій можна завантажити з сайту Тернопільської обласної наукової бібліотеки (чотиритомний «Тернопільський енциклопедичний словник» (Т., 2004–2009); четвертий том «Австралія-Азія-Африка» «Енциклопедії української
діяспори» (К., 1995), окремі книги «Української малої енциклопедії» Євгена Онацького (Буенос – Айрес, 1957–1960) тощо.
«Енциклопедія лікарських рослин» (К., 1992) є у Всеукраїнській елекронній бібліотеці
(http://youalib.com/).
Електронна версія «Астрономічного енциклопедичного словника» (за загальною редакцією І. Климишина та А. Корсунь. – Львів, 2003), що містить близько 3000 словникових статей з астрономії та суміжних наук, представлена на сайті Львівського національного університету ім. І. Франка: http://www.franko.lviv.ua/publish/astro/.
Цифрові копії друкованих енциклопедій та енциклопедичних видань розповсюджуються через файлообмінник EX.ua, не завжди з дотриманням авторських прав: http://www.ex.ua
(«Мистецтво України» (Т. 1. – К.1991), «Ілюстрована енциклопедія історії України» (Х., 2004),
«Українська мова» (К., 2004), «Енциклопедія для юних джентельменів» (Х., 2002), «Тіло людини: енциклопедія для дітей» (К., 2005) та ін.
Російський проект «Мир энциклопедий» (http://encyclopedia.ru/) подає інформацію про
російськомовні енциклопедичні та псевдоенциклопедичні видання (енциклопедії, енциклопедичні словники, довідники), інформує по нові енциклопедії, що виходять у світі. Розділ
«Новини» містить посилання на українські енциклопедичні ресурси і повідомлення про розвиток енциклопедичної справи в Україні, а також цифрові копії деяких енциклопедичних
видань, виданих в Україні.
Безоплатно скопіювати цифрові копії українських енциклопедій можна на сайті
knigi.tr.200.ru («Енциклопедія кібернетики» (Т. 1, 2. – К., 1973), «Виробнича енциклопедія
бджільництва» (К., 1966), «Енциклопедія Львова» (в 3 т. – Л., 2008) та ін.). Сайт застерігає
щодо використання матеріалів лише з ознайомчою метою, наголошує на їх некомерційному
використанні та нагадує про законодавство й авторські права Російської Федерації та Ізраїлю.
Отже, здійснений аналіз електронного середовища дає змогу зробити такі висновки: Інтернет стрімко наповнюється електронними енциклопедичними виданнями (як онлайновими, так і цифровими копіями або електронними версіями вже виданих друкованих енциклопедій), а також довідниками, різними за видами і тематикою. Наявні в мережі електронні
енциклопедичні ресурси часто дублюються на різних сайтах, хоча й з певними змінами. Водночас, їх пошук у мережі є не таким простим, адже відсутня централізована систематизована
інформація про електронні довідкові та енциклопедичні ресурси.
На нашу думку, доцільно було б спільними зусиллями створити портал української енциклопедистики, інтегрований структурований ресурс відомостей про електронні довідники,
бібліографічні покажчики, енциклопедії. Необхідним є й створення онлайнової української
енциклопедії на зразок Britannica, Larousse. Координуючу роль поширення сучасних знань
про Україну в електронному світі має взяти на себе Інститут енциклопедичних досліджень
НАН України, у якого є значний досвід фахової підготовки багатотомної «Енциклопедії
Сучасної України».
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Микола Григорович Железняк розповів про історію створення Енциклопедії Сучасної України та проблеми, що виникають у процесі роботи над нею. У доповіді «Від ЕУ
до ЕСУ (коротка історія феномену Енциклопедії Сучасної України)» він підкреслив, що незважаючи на хронологічні обмеження рамками ХХ–ХХІ століть, Енциклопедія Сучасної України на сьогодні є єдиною універсальною енциклопедією, в якій
представлено Україну в усіх вимірах. Важливою є теза про принципову різницю між
ЕСУ та ВУЕ, створення якої лише розпочинається. Напрацювання редакції ЕСУ вже
стали у нагоді новоствореному колективу Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво».
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ВІД ЕУ ДО ЕСУ (КОРОТКА ІСТОРІЯ ФЕНОМЕНУ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ)
У статті подано коротку історію створення Енциклопедії Сучасної України, визначено її витоки та
характерні особливості. Відзначено унікальність проекту та його значення для розвитку української
енциклопедистики.
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dern Ukraine. The author describes the uniqueness of the project and its importance for the development of
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Ідея створення Енциклопедії Сучасної України, до речі, вона замислювалася як ЕУ-3 і,
відповідно, мала таку ж назву, належить Аркадію Жуковському – іноземному членові НАН
України, професору Сорбонни, довголітньому голові Наукового товариства ім. Шевченка в
Європі. Завітавши черговий раз в Україну в середині 90-х років минулого століття, він запропонував зробити «невеличку енциклопедію на 3–4 томи як доповнення до Енциклопедії
українознавства», виданої в діаспорі в 1950–80-х роках під редакцією Володимира Кубійовича. На його думку, енциклопедія мала охопити період 1980–90-х років, насамперед, роки
горбачовської перебудови та перші роки незалежності, й містити статті про всі новітні події
та явища, інституції, наукові та мистецькі напрями, а також відомих людей України. На час
оприлюднення ідеї про створення ЕУ-3 А. Жуковський входив до складу Комітету науки і
культури для зв’язків з українцями за кордоном при НАН України (КНК), до якого він і звернувся зі своєю пропозицією. Планувалося видати ЕУ-3 до 80-річчя заснування Національної
академії наук України (1998 р.). Перший робочий зошит (літера «А») і було підготовлено до
цієї дати. Але, як засвідчив досвід, доповнити існуючі енциклопедії (вони – завершений, самодостатній продукт) не так просто, та ми про це тоді не знали, натомість уже мали досвід
співпраці з професором Жуковським над енциклопедичним проектом – допомагали йому з
підготовкою 11-го (додаткового) тому ЕУ-2.
Аби чіткіше усвідомити місце ЕСУ серед українських енциклопедичних видань, варто коротко згадати про Енциклопедію українознавства. Як відомо, Наукове товариство ім. Шевченка, що відновило свою діяльність після Другої світової війни в Німеччині, у 1947 році
прийняло рішення про створення цієї енциклопедії. Замислювалася вона та, власне, і була
реалізована як два окремі, однак взаємопов’язані й взаємодоповнюючі видання.
Перша частина цієї праці дістала назву ЕУ-1. Вона складається з 3-х томів, що охоплюють
за тематичним принципом усі галузі українознавства. На 1200 сторінках (нумерація наскрізна) подано у формі низки наукових статей загальні відомости про Україну – назву території
та її народу, географічне положення та межі її земель, адміністративний поділ, фізичну географію та природу, геологію, клімат, рослинний та тваринний світ, населення й демографію,
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економіку, народне господарство, юриспруденцію, етнографію, мову, історію, культуру, літературу, пресу, охорону здоров’я та спорт, військо, одним словом, усі аспекти життя країни та
етносу, ймення якого – українці. Редакційну колегію цього видання очолювали Володимир
Кубійович та Зенон Кузеля, серед авторів – відомі науковці: Наталя Василенко-Полонська,
Іван Раковський, Юрій Блохін-Бойко, Святослав Гординський, Василь Біднов, Дмитро Дорошенко, Юрій Шевельов, Іван Зілинський, Григорій Махів, Іван Огієнко, Олександр Оглоблин,
Ярослав Пастернак, Василь Сімович, Роман та Степан Смаль-Стоцькі, Дмитро Чижевський,
які волею долі опинилися на еміграції.
Друга частина – це гаслова, або словникова, енциклопедія (ЕУ-2), що складається з 10-ти
томів та згадуваного вже 11-го. Принцип укладання цієї енциклопедії абетковий, її статті
значно коротші, а іноді й зовсім малі, на кілька рядків, однак вона більш деталізована щодо
широти охоплення різноманітних аспектів української історії та реалій сьогодення, оскільки містить численні факти й події з різних сфер українського життя від найдавніших часів,
а також окремі статті-персоналії про визначних діячів науки, літератури, мистецтва, політики, релігійного, громадського життя, війська, спорту в Україні й почасти поза її межами.
ЕУ-2 розширювала, доповнювала, конкретизувала ЕУ-1. Як ЕУ-1, так і ЕУ-2 мали свої часові
обмеження. Перша подавала стан української наукової думки на еміграції кінця 40-х – початку 50-х років ХХ ст., а друга охоплювала події до середини 80-х років цього ж століття.
Окрім того, насамперед через віддаленість від джерел інформації, неможливість користування архівами, довідковою літературою в ЕУ-2 не було вміщено низку як статей-персоналій,
так і статей загального характеру, зокрема про адміністративні одиниці, географічні об’єкти,
промислові підприємства. Ще однією з причин відсутності тієї чи іншої статті в енциклопедичному виданні, яка, відповідно до його концепції, мала б там бути, є проблема автора – досить часто важко знайти потрібного фахівця, здатного підготувати енциклопедичну статтю.
Зіткнулися з цим і творці ЕУ. Звичайно, будь-яке енциклопедичне видання має пропуски,
тому в енциклопедистиці поширена практика видання доповнюючих томів. Знаючи про такі
пропуски, професор А. Жуковський, який після смерті В. Кубійовича 1985 року очолив НТШ
в Європі та головну редакцію ЕУ-2, звернувся до Національної академії наук України в особі
Голови КНК академіка Я. Яцківа з проханням допомогти підготувати 11-й том ЕУ-2. Праця
над цим томом поклала початок багатолітньому спілкуванню з професором А. Жуковським
і вилилася в низку спільних проектів Наукового товариства ім. Шевченка та Національної
академії наук України, найважливіший з яких – тридцятип’ятитомна Енциклопедія Сучасної
України.
Як уже було зазначено, теоретично провести роботу з доповнення та осучаснення ЕУ-2
здавалося абсолютно просто, однак практично це виявилося досить компліковано, оскільки
А. Жуковський планував наповнити ЕУ-3 не лише новими статтями про події та нові реалії
останніх років існування СРСР та перших років незалежної України, а й доповнити новою
інформацією чимало статей, поданих у різних 10-ти томах ЕУ-2. Це вносило плутанину, бо
ЕУ-2 творилася протягом тридцяти семи років, статті на перші літери абетки були написані в
1950-х роках, з того часу на момент започаткування ЕУ-3 минуло понад 45 років, тому доповнювати ці статті було складно. Окрім того, читачеві потрібно було мати комплект ЕУ-2, яку
тоді лише розпочало перевидавати НТШ у Львові. Виникла дискусія серед членів Ініціативної групи, яка утворилася у складі КНК, щодо статусу, структури та наповнення ЕУ-3. Однак
силами працівників КНК було проведено підготовчу роботу зі створення словника енциклопедії, розіслано листи з анкетами та навіть замовлено певну кількість статей. Аналізуючи з
позицій сьогоднішнього дня наші дії, мушу зізнатися, що, на жаль, ніхто з нас, окрім Аркадія
Жуковського, не мав практичного досвіду такої роботи, тому й було зроблено чимало організаційних помилок. У процесі підготовчої роботи змінилася не лише назва, а й сама концепція енциклопедії. Остаточно від доповнюючого характеру ЕУ-3 відмовилися, коли почали
отримувати відповіді на розіслані листи та анкети. Логіка зібраного матеріалу й те зацікав53
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лення, яке виявила широка громадськість, підказували, що це має бути цілком самостійна
оглядова енциклопедія із власним обсягом матеріалу, власними принципами його добору й
інтерпретації, власним науковим і творчим обличчям. А її назва мала засвідчувати, що ця енциклопедія присвячена розвитку незалежної Української держави. Для кращого розуміння
сучасних процесів державотворення редакція вирішила вмістити певну кількість статей про
організації та осіб, котрі позитивно чи негативно впливали на становлення сучасної України, з попередніх періодів, насамперед української державності 1917–20 рр. Отож, на нашу
думку, межі української сучасности сягають принаймні початку століття, тому Енциклопедія
Сучасної України має бути енциклопедією України ХХ ст. За всієї умовності будь-яких періодизацій, століття виділяється як певна цілісність, і не лише хронологічно, а й історично.
Зрозуміло, що увібгати всю важливу інформацію за такий період у три томи було нереально.
Енциклопедія Сучасної України – у певному значенні унікальний проект, оскільки на
сьогодні в Україні немає енциклопедій, що охоплювали б за столітній період усі сфери життєдіяльності цілої країни. З історичного погляду ХХ століття – надзвичайно цікавий і важливий період: це і час відновлення української державности в 1918 році, і її втрата, і об’єднання
українських земель, і, нарешті, Незалежність 1991 року та становлення сучасної держави –
України. Відновлення державности покликало до життя низку нових інституцій, на політичній арені з’явилися нові партії, рухи, об’єднання. Прийшло нове покоління науковців,
митців, політичних і громадських діячів, спортсменів тощо. Про все це редакція вирішила
зібрати матеріали, систематизувати й науково опрацювати їх. Такий значний часовий період,
а тим паче насичений небуденними подіями, цілком заслуговував на відбиття в енциклопедії.
Окрім того, частина матеріалу, що була вже представлена в ЕУ, а також в Українській Радянській Енциклопедії (УРЕ), потребувала доповнення, виправлення, об’єктивного висвітлення.
Саме це й стало поштовхом до з’яви ідеї про створення Енциклопедії Сучасної України, за
реалізацію якої взялися науковці Національної академії наук України, низки галузевих академій та вишів. Отже, Ініціативна група вирішила творити абсолютно самостійну багатотомну енциклопедію, що всебічно й неупереджено подала б багатогранний образ нашої країни у
ХХ–ХХІ століттях. Професор А. Жуковський запропонував запросити до участи в праці над
ЕСУ Івана Дзюбу, якого він називав, послуговуючись назвою статті Дзюби про Сковороду,
«найбільшим нашим розумом».
Згода І. Дзюби ввійти до складу Головної редакційної колегії, більше того, разом з А. Жуковським та О. Романівим (тогочасним Головою відновленого у Львові Наукового товариства
ім. Шевченка) очолити її, остаточно вирішила питання місцезнаходження Головної редакції
та координаційного центру в справі створення ЕСУ. Перемогла думка професора А. Жуковського, який добре орієнтувався в ситуації в Україні й наполіг, щоб проект ЕСУ виконувався науковцями НАН України, а координаційний центр знаходився не у Львові, як бажав
того О. Романів, а в Києві. Усе це й зумовило створення спочатку в рамках згадуваного КНК
Координаційного бюро ЕСУ, яке 1998 року відповідно до постанови Президії НАН України
набуло статусу самостійної юридичної особи, а від 2005 року було реформовано в Інститут
енциклопедичних досліджень НАН України.
Новостворене КБ ЕСУ, у штаті якого спочатку було три особи, розпочало роботу з підготовки методичних матеріалів для створення ЕСУ. До співпраці залучили багатьох колишніх
працівників УРЕ. У той же час розпочалися перемовини з керівництвом видавництва «Українська енциклопедія ім. Миколи Бажана», спочатку з Анатолієм Кудрицьким, а пізніше з Михайлом Зяблюком, щодо об’єднання зусиль у праці над новою українською енциклопедією,
однак домовитися не вдалося. Натомість Президент Національної академії наук України академік Б. Патон підтримав починання А. Жуковського, Я. Яцківа, О. Романіва та І. Дзюби,
було прийнято кілька постанов та розпоряджень Президії НАН України, у яких проект ЕСУ
трактувався як пріоритетний напрям діяльности Національної академії наук України, а її
установам було рекомендовано включати до наукових планів питання підготовки ЕСУ.
54

М. Г. Железняк

Якщо порівнювати Енциклопедію Сучасної України з попередніми українськими енциклопедичними виданнями, то, насамперед, варто наголосити на двох принципових моментах – відсутність ідеологічних і партійних пріоритетів, особливо це стосується порівняння з
УРЕ, і широтою охоплення різних сфер буття в Україні. Друга особливість відрізняє ЕСУ як
від УРЕ, так і від ЕУ, в якій, до того ж, нерівномірно представлено матеріал з різних регіонів
України (гірше центральні та східні її частини порівняно з західними).
Під час обговорення концепції ЕСУ постало питання принципів добору «героїв» статей.
Енциклопедисти розрізняють формальні та неформальні критерії відбору, без наявности
першого неможливо творити енциклопедичний продукт, а другий не позбавлений суб’єктивности. Оскільки Головна редакційна колегія прийняла рішення, що ЕСУ має базуватися
на принципах об’єктивности, неупереджености та всебічности у висвітленні того чи іншого
явища, події, діяльности особи, то критерієм відбору для вміщення останньої в реєстр ЕСУ
є реальний внесок особи у сферу її професійної діяльности – чи то в науку, чи в літературу,
політику, спорт тощо. Редакції не завжди легко оцінити науковий чи мистецький доробок
претендентів на вміщення в ЕСУ, у таких випадках спираємося на думку консультантів, які
є авторитетами у своїй галузі, знають досягнення колег і можуть об’єктивно поцінувати їхні
професійні здобутки. Відбір персоналій на експертній основі, коли визначальними є наукові та творчі здобутки, особливо важливий у нашому суспільстві, адже часто популярність
чи навіть цитованість тієї чи іншої особи зумовлена її «розкрученістю». Звісно, час усе розставить на свої місця, однак, творячи енциклопедію про сучасність, редакція має виявляти
гнучкість, повинна бачити серед загалу значне, вагоме й «відсівати» перехідне, пересічне, одноденне. Ті чи інші формальні критерії не може ігнорувати жодна енциклопедія, але елементарна справедливість і здоровий глузд підказують, що вони не повинні бути абсолютними.
Укладачі ЕСУ прагнуть належно оцінити внесок в українське життя, у науку й культуру не
лише тих, хто вже отримав офіційне визнання, а й молодих діячів та митців, які вже сьогодні
визначають плідні новаторські тенденції, за якими – майбутнє. Головна редакція керується
єдиним критерієм – представити події, факти, організації, персоналії в правдивому світлі,
бути якнайбільш об’єктивною.
Якщо говорити про науковий блок в УРЕ, то в ньому переважають статті про членів-кореспондентів та дійсних членів АН СРСР та АН УРСР, натомість інформація про сотні відомих науковців, що не мали цих звань, не потрапила на її сторінки. Відомо ж, що претендентами на зазначені вище звання, зазвичай, є 8–10 осіб з майже рівними науковими здобутками (відкриттями, новаторськими публікаціями тощо), однак в члени Академії потрапляють
одиниці, очевидно, найкращі, але ж... Тому редколегія ЕСУ вирішила змінити принципи відбору науковців і подавати статті про всіх, хто має ступінь доктора наук. Така настанова нібито повертала укладачів Енциклопедії до формального критерію, однак і дозволяла належним
чином поцінувати внесок українських учених у вітчизняну й світову науку. А формальний
чинник нівелюється обсягом статті, повнотою викладу інформації тощо.
Звичайно, і цього разу не обійшлося без дискусій. Особливо гостро виступав проти вміщення статей про всіх науковців зі ступенем доктора наук О. Романів. Добрими аргументами
на користь антропологічного характеру ЕСУ було те, що донині в Україні є лише одне узагальнене видання про науковців – «Учені вузів Української СРСР» (К., 1968).
У переважній більшості енциклопедичних видань статті-персоналії складають третину
обсягу. У передмові УРЕ так і зазначено: близько третини загальної кількості статей – біографічні матеріали. Большая Российская Энциклопедия також декларує, що біографічні статті –
«это самый большой по числу статей раздел энциклопедии». В ЕСУ статті-персоналії складають понад 50 % об’єму загальної кількості статей. Можливо, трохи переоцінюючи значення
ЕСУ, Я. Ісаєвич у листі до редакції зазначає, що ЕСУ «на даному етапі заміняє і національний
біографічний словник».
Обидва критерії (формальний і неформальний) застосовує редакція при відборі персо55
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налій із мистецького блоку, оскільки система відзнак, яка й досі існує в Україні, не завжди
адекватно оцінює реальний внесок митця в ту чи іншу сферу української культури. Такий
підхід дозволяє потрапити на сторінки ЕСУ перш за все особистостям, які завдяки своєму
розуму, таланту й праці зробили реальний внесок у розвиток тієї чи іншої галузі. Декого з
них через об’єктивні чи суб’єктивні причини не було поціновано офіційно, а нині чимало відомих літераторів, митців та музикантів і самі відмовляються від офіційних почесних звань
та участи в професійних спілках.
Початок будь-якої енциклопедії – це створення її сло'вника, або реєстру, якому, зазвичай,
передує вироблення та усталення концепції. Укладачі та автори ЕСУ коротко заманіфестували її так: ЕСУ – це загальна універсальна енциклопедія про Україну ХХ–ХХІ століття в особах, інституціях, поняттях. Вона охоплює всі сфери буття України – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури,
мистецтва, літератури до спорту й молодіжної субкультури. Особливу увагу в ній приділено
новим явищам – елементам громадянського суспільства, політичним партіям, громадським
рухам, бізнесовим структурам, недержавним формам економічної, культурної та іншої діяльности. Особливо широко представлені персоналії. Такий антропологічний характер
ЕСУ, як уже зазначалося, не випадковий: для редакції кожна творча особистість – цінність.
Створюючи Енциклопедію Сучасної України, ми усвідомлюємо, наскільки багатогранно талановитий наш народ. Отже, кілька слів про реєстр ЕСУ, що містить не лише персоналії,
а й загальні статті. Відбір останніх зумовлений характером, типом енциклопедії, від цього
залежить і повнота видання, неабияку роль відіграє реєстр в утвердженні, кодифікації термінології. Відомо, що всі словники поділяють на два типи – лінгвістичні й енциклопедичні.
Предметом опису перших є лексична одиниця, других – реалія, яку називають реєстровим
словом, заголовком статті. Ця типологія, запропонована свого часу Л. Щербою, з певними
модифікаціями актуальна й нині. Нормативність реєстрового слова енциклопедії чи енциклопедичного словника визначає важливість цих видань для розвитку будь-якої мови, зокрема й української. Власне, цим і пояснюється значна копітка робота, з якої починається
будь-яка енциклопедія, – укладання її сло'вника, або реєстру. Станіслав Кульчицький у статті
«Вітчизняна історія в енциклопедичному форматі» (Енциклопедичний вісник України. К.,
2009. Ч. 1. с. 41) ділиться враженнями, як проходив процес укладання сло'вника «Енциклопедії історії України»: «…переглядали наукові монографії останнього десятиліття, щоб знайти
в них «свіжу термінологію». Критично аналізувався не лише набір термінів, але й логічний
зв’язок між ними, змістове наповнення. Робота над першим варіантом сло'вника тривала
майже 2 роки».
Подібну роботу, але в значно ширших масштабах, що й зрозуміло з огляду на універсальність ЕСУ порівняно з галузевим статусом Енциклопедії історії України, здійснила редакційна колегія ЕСУ. Але оскільки Енциклопедія Сучасної України охоплює не лише ХХ, а
й ХХІ століття, то доводиться повсякчас доповнювати сло'вник не лише новими іменами, а
й новими поняттями, науковими напрямами, інституціями, підприємствами, партіями, громадськими організаціями тощо. Чимало проблем виникає з «плинністю» інформації, численними перейменуваннями, змінами підпорядкування, форм власності, які притаманні
суспільству з перехідною економікою.
Замовлення статей та збір інформації є не менш важливою ланкою підготовки енциклопедичного видання. В ЕСУ цю справу організовано так, як і в редакціях попередніх українських енциклопедій – в ЕУ та УРЕ. Наприклад, інформацію про науковців редакція зібрала,
звернувшись до навчальних та наукових закладів з проханням подати списки докторів наук,
що працювали в них від часу заснування закладу. Фактично всі установи відгукнулися, надавши таку інформацію, окрім того, було призначено координатора, з яким редакція спів
працює в питаннях підготовки статей, доповнення та уточнення, оновлення списків. Однак і
тут укладачі ЕСУ зіткнулися з низкою проблем, адже багато вишів та академічних інститутів
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не мали на той час опублікованої історії своїх закладів, лише нині спостерігається значний
інтерес до цього питання. Особливо в перші роки праці над ЕСУ відчувався брак інформації
в наукових колективах про своїх колег-попередників. У Радянському Союзі науковці, люди
творчих професій досить часто змінювали місце проживання та праці, частина з них переїздила у великі наукові чи навчальні центри, «выкачка мозгов и талантов» з республік у центр
Союзу – Москву чи Ленінград – досить добре прослідковується на долях талановитих людей
у ХХ столітті. Іноді доводиться здійснювати значну пошукову роботу для встановлення точних дат життя, назв основних друкованих праць, адже до останніх десятиліть персональні
бібліографічні чи біобібліографічні покажчики мав лише незначний відсоток науковців. У
статті М. Железняка, Л. Гутник, Т. Галькевич «Персональні біографічні та бібліографічні посібники науковців України: сучасний стан і проблеми», вміщеній у книзі «Науковці України
ХХ–ХХІ століть. Метабібліографія» (К., 2010), яку підготував Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, зазначено: «Якщо у 1920–60-х роках у середньому виходило декілька
видань на рік, то від 1970-х років їх випуск починає збільшуватися. Простежується динаміка
зростання, за якою у 1970-х роках у середньому видавали 6, у 1980-х роках – 15, у 1990-х –
понад 20, у 2000-х – близько 70 покажчиків на рік». Окрім того, і за часів радянської доби, і в
наш час у державі немає належного ставлення до людини, до її праці й здобутків, ми досі ще
залишаємося в радянській системі координат, де людину розглядали як «гвинтик» чи «коліщатко», натомість варто пам’ятати Франкові слова про те, що народ, який не вміє цінувати
своїх визначних людей, не може називатися освіченим. У справі встановлення біографічних
даних багато допомагають редакції архіви, працівники яких, зазвичай сприяють у пошуках
нашим авторам чи редакторам.
За часів незалежности з’явилося чимало видань на зразок «Хто є хто?», що, безумовно,
полегшує нашу роботу, також видано низку довідників енциклопедичного характеру, в яких
у тій чи іншій формі представлені здобутки провідних науковців вишів України та академічних інститутів. Історія створення довідникових видань про університетські професорсько-викладацькі колективи сягає кінця ХІХ століття, коли було підготовлено й видано низку
довідників про професуру Харківського університету, університету Св. Володимира в Києві
тощо. У кінці 20-х років ХХ століття Академія наук СРСР опублікувала довідник у 4-х частинах «Наука и научные работники СССР», що містив інформацію фактично про всіх вчених
Радянського Союзу. Тривалий час він був чи не єдиним джерелом про науковців СРСР, зокрема, й України. Окремі томи були присвячені науковцям Москви та Ленінграду, інформація про вчених України була розкидана у двох інших томах, та все ж таки, це була перша
систематизація відомостей (хоч і мінімальних) про наукові сили України. Навіть побіжне
знайомство з довідником дозволяє твердити, що відсоток українців серед наукових кадрів
СРСР був досить значним. Згадуваний довідник «Учені вузів Української СРСР» містив розлогі статті про провідних науковців вишів України, зокрема, було вміщено статті про всіх
завідувачів кафедр, докторів наук. Чимало інформації про науковців України містить також
довідник «Кто есть кто в высшей школе» в 5-ти томах (М., 1992). Такі видання – це не лише
реєстр наукових працівників, а й можливість представити суспільству здобутки академічної
та вузівської науки. Нові суспільні відносини, що розвиваються в Україні від початку 1990-х
років, зумовили не лише створення нових навчальних закладів, а й породили конкурентну
боротьбу за майбутнього студента. Сучасним вишам, на відміну від радянських, коли проблемою для багатьох були великі конкурси, довелося зайнятися просуванням своїх послуг на
ринку освіти. Не останнім аргументом для абітурієнта на користь вибору ним навчального
закладу стала наукова база вишу, наявність відомих науковців серед професорсько-викладацького складу, традицій, наукових шкіл тощо. Керівництво багатьох вишів, розуміючи це,
розпочало створювати іміджеві видання про історію й сучасність свого закладу. Як зазначили Б. Зіменковський, М. Ґжеґоцький та О. Луцик у передмові до своєї книги «Професори
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1874–2006»
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(Львів, 2006), видання було «заініційоване кількома чинниками: 1) підготовкою багатотомного видання Енциклопедії Сучасної України, до якого, за задумом його упорядників, мали б
увійти наукові біографії більшості провідних науковців Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького». Отже, можемо констатувати, що створення ЕСУ
дало своєрідний поштовх для вчених багатьох вишів, інститутів національної та галузевих
академій у справі опрацювання та підготовки відповідних довідників. Сьогодні редакція
ЕСУ має більш-менш повний реєстр вітчизняних науковців рівня доктора наук.
Мистецький блок в ЕСУ представлено статтями про архітектуру, живопис, графіку,
скульптуру, кіно, театр, музику, етнографію, естраду, цирк, теле- та радіомистецтво. За кількісними показниками це найбільший тематичний блок ЕСУ. Значний відсоток складають
статті про види, жанри, стилі, течії та напрямки в мистецтві, представлено також найголовніші осередки, школи, творчі спілки, колективи, музеї та галереї; не поминули й наукові та навчальні заклади мистецького спрямування. Однак найбільшу кількість становлять
статті-персоналії. Окрім статей про митців, що мають почесні звання чи отримали державні
премії, в ЕСУ подаємо персоналії про архітекторів, художників, скульпторів, композиторів,
виконавців, музик, акторів, що не мають офіційних звань та нагород, але стали чи стануть
(за всіма ознаками) явищем в українському мистецтві. Широко подаємо в ЕСУ і статті про
мистецтво діаспори. Переважна більшість статей-персоналій підготовлена мистецтвознавцями й містить оцінку творчого доробку, внеску особи в загальну скарбницю української чи
світової культури. Нині з редакцією співпрацює понад 100 авторів-мистецтвознавців. Зазвичай персоналії про митців супроводжуються фотокарткою й світлинами однієї-двох робіт,
одна з яких – на кольоровій вклейці.
Одне з важливих питань, що виникло під час підготовки ЕСУ, – це обсяг статей-персоналій. Вони не можуть бути однаковими, адже внесок різних людей в ту чи іншу галузь науки
чи культури, суспільного життя різниться.
ЕСУ відкрила плеяду раніше замовчуваних особистостей або показала ті грані їхньої
творчости, що мало висвітлювалися. Відомо, що про осіб, які зазнали репресій, в радянських
енциклопедіях переважно не згадували. Наприклад, відомий мовознавець Всеволод Ганцов,
який уже першими працями заявив про себе як науковець загальнослов’янського масштабу, 27 років перебував у засланні за сфабрикованою справою «Спілка визволення України».
Лише в 1950-х роках він повернувся в Україну, але його ім’я було викреслено з історії українського мовознавства. Таких прикладів тисячі... Це не лише науковці, а й митці, письменники, громадські й політичні діячі, яким не дала комуністична влада зреалізувати свій талант,
застосувати свої знання, більше того – позбавила їх життя або перетворила його на справжню муку. Нині є сотні публікацій про цих людей, але коли редакція розпочинала працю над
ЕСУ, ці імена були маловідомі, їхній внесок в українську науку, культуру, громадське життя
ще потребував адекватної оцінки. Ми ж намагалися не пропустити жодної значної постаті з
українського наукового, культурного, господарського, політичного життя.
У будь-якій енциклопедії персоналії займають відчутний відсоток статей, однак, окрім
них, залежно від концепції видання, є певна частина гасел, що присвячена поняттям, географічним об’єктам, адміністративним одиницям, установам, підприємствам, галузям промисловості та сільського господарства, науковим напрямам, політичним та громадським рухам,
засобам масової інформації тощо. В ЕСУ подаємо інформацію про всі області, міста, райони,
селища міського типу, навіть про деякі села, що відіграли відчутну роль в історії України.
У статтях про міста, окрім їхньої історії, подаємо відомості про промисловість, сільське
господарство, наукові та навчальні заклади, музеї, культові споруди, пам’ятки тощо. Матеріал, зібраний про населені пункти України, містить багато цікавої інформації, а іноді й маловідомі факти. На жаль, не всі знають (або мало знають) про унікальні природні об’єкти,
пам’ятки архітектури, історичні споруди, експонати (оригінальні полотна відомих художників, артефакти з археологічних розкопок), що є не лише в центральних, а й місцевих крає
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знавчих музеях у різних регіонах нашої країни.
Значний відсоток статей в ЕСУ присвячено спортові та видатним українським спортсменам. Критерієм відбору (у цьому випадку він однозначний) є досягнення: перші три призові
місця на чемпіонатах Європи, світу, Олімпійських іграх. Подаємо також статті про найвідоміші українські команди, спортивні товариства, школи.
Специфіка ЕСУ і в її українознавчому характері. Це, власне, універсальна українознавча
енциклопедія, тому будь-яка загальна стаття мусить бути «прив’язана» до України. Наприклад, у статті «Кібернетика» лише коротко подано інформацію про цей науковий напрямок,
історію його розвитку та найвідоміших науковців галузі, основну ж частину статті присвячено розвитку кібернетики саме в Україні, дослідженням широкого кола проблем кібернетики саме українськими науковцями. Так і з іншими статтями про поняття, події та навіть
країни. До статей про зарубіжні країни обов’язково вміщуємо відомості про українців, місця
їх компактного проживання, їхні установи, організації, видання. З ЕСУ можна дізнатися чимало нового, наприклад, що в бразилійському містечку Антонія Олінто живе багато українців, а саме містечко занесено до туристичної карти країни – подорожуючі приїжджають,
аби в українській церкві подивитися на вишиту коралами ікону Божої Матері. Або із статті
«Азара» можна отримати докладну інформацію про це містечко в Арґентині, яке заснували
українці (наші співвітчизники брали активну участь у колонізації цієї країни). В ЕСУ подано
статті не лише про відомих осіб української діаспори, а й про представників інших націй з
різних країн, які досліджували чи нині досліджують широке коло питань української історії,
культури та сьогодення. Це й літературознавці, і перекладачі класиків української літератури, зокрема Тараса Шевченка, й археологи, історики, етнографи, мовознавці, кінознавці,
політологи тощо.
ЕСУ добре ілюстрована. За незначним винятком, статті-персоналії містять світлину,
загальні статті, окрім фото, – схему, таблицю, а статті про області та райони – ще й карту. Іконографічний матеріал редакція трактує як продовження поданої в статті інформації.
Кожний том містить кольорову вклейку на 24–32-х сторінках. Чимало уваги укладачі ЕСУ
приділяють питанням бібліографічного забезпечення статей. Зазвичай, кожна загальна стаття містить пристатейну літературу.
Енциклопедії створюються довго, необхідна значна підготовча роботи та добра джерельна база. Певною мірою редакція ЕСУ працює паралельно над виданням ЕСУ та створенням
Бази даних. База даних ЕСУ знаходиться на електронних носіях, що дозволяє швидко групувати інформацію за галузями, авторством, датами. Це відкриває широкі можливості для підготовки різноманітних галузевих, регіональних енциклопедій та словників. Базу даних ЕСУ
використано під час видання спільно з Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського НАН України довідника «Наукові бібліотеки України» (К., 2004), а також книг «Імена
України в космосі» (Л., 2003), «Жінки-вчені Києва» (К., 2003). Уперше матеріали ЕСУ було
використано 1997 року при виданні редакцією ЕСУ разом із співробітниками історико-архівного управління Міністерства закордонних справ України енциклопедичного довідника
«Дипломатія сучасної України». Це було своєрідне апробування матеріалів для публікації в
Енциклопедії. Статті, вміщені у довіднику, ввійшли, звичайно, з певними змінами та доповненнями, до низки томів ЕСУ. Чому було обрано розділ «Дипломатія» для створення такого
«пробного» енциклопедичного видання? Перш за все, тому, що цей напрямок, за винятком
окремих персоналій, фактично не представлений в ЕУ-2. Окрім того, таке видання, на думку
укладачів довідника, певною мірою мало б заповнити інформаційну прогалину про сучасний стан дипломатичної служби в Україні, бо тоді ще не існувало цілісного видання про
основні напрямки зовнішньої політики нашої держави та її дипломатів, не було щорічника
«Україна дипломатична». Методичні розробки та рекомендації ЕСУ щодо створення енциклопедичних видань використані при підготовці тритомного Тернопільського енциклопедичного словника.
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Кілька слів про «стосунки» Енциклопедії Сучасної України (ЕСУ) та Великої Української
енциклопедії (ВУЕ). Якщо ЕСУ подає максимум інформації про історію й сьогодення українського народу в ХХ — ХХІ століттях, забезпечує об’єктивну наукову інтерпретацію складних
і нерідко трагічних явищ цього періоду, заповнує численні білі плями, змінює несправедливі
або поверхові оцінки, знімає тенденційність і заполітизованість, розкриває величезний зміст
діянь українського народу в новітню добу своєї історії, то ВУЕ, на думку І. Дзюби, яку він
висловив у виступі на загальних зборах Національної академії наук України 6 квітня 2001
року, покликана «дати сучасне наукове осмислення картини світу, історії людської цивілізації, внеску в неї українського народу. В ній мають бути представлені найвидатніші постаті
світової історії, науки, культури, мистецтв, інших сфер людської діяльності; інтерпретовані
найважливіші відкриття людського розуму і витвори людських рук, суспільні інституції та
господарські структури, що вплинули на долю світу і народів; відображено рух політичних і
культурних ідей та динаміку наукових уявлень. Україна тут має виступати не лише як органічна складова частина цієї інтелектуально інтерпретованої картини світу, але й як суб’єкт
інтерпретації — в тому значенні, що цю енциклопедію творитимуть українські вчені, даючи
самостійний інтелектуальний продукт на підставі освоєння досягнень світової науки і методологій і таким чином репрезентуючи здатність української автури запропонувати свій
оригінальний внесок у спільне самопізнання людства.»
ЕСУ вже стала фактом історії, вона має не лише наукове, освітнє значення, а й є своєрідним фактором єднання різних регіонів України, адже у підготовці статей до ЕСУ задіяні науковці від Ужгорода до Харкова, від Чернігова до Севастополя. ЕСУ — це єдина енциклопедія,
що виходить 10 тисячним накладом і поширюється по бібліотеках державних навчальних,
наукових установ, всіх районних та головних міських бібліотеках України. Вона є у найбільших бібліотеках світу. Перед ВУЕ ще стоїть чимало питань організаційного характеру, попереду величезна робота, аби слова Івана Михайловича стали реальністю.
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Завідувач відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, кандидат мистецтвознавства Анатолій
Павлович Калениченко розповів про те, як твориться Українська музична енциклопедія, які труднощі долає колектив, що працює над нею. Доповідь «Українська музична енциклопедія: здобутки і проблеми» цікава не лише з огляду на досвід творення тематичної енциклопедії силами науковців фактично одного академічного інституту, а й «методичними новаціями», які впроваджували укладачі цієї енциклопедії.
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УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ:
ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ
Статтю присвячено розвитку музичної енциклопедистики. Основну увагу приділено історії створення україністичної академічної музичної енциклопедії, проблемам, з якими зіткнувся авторський
колектив під час роботи над нею.
Ключові слова: музична енциклопедія, музикознавча наука, українське музикознавство.
The article deals with a brief history, an origin and characteristic features of Ukrainian academic musical
encyclopedia.
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Наявність корпусу універсальних та академічних галузевих енциклопедій, на моє глибоке переконання, є своєрідним підсумком розвитку науки, атрибутом цивілізованості держави й нації, що сприяє підвищенню їх міжнародного авторитету серед розвинутих кран світу.
В Україні було підготовлено тритомну Загальну українську енциклопедію, опубліковану
у Львові в 1930-х рр., багатотомні Українську радянську енциклопедію, очолювану академіком АН УРCР, поетом Миколою Бажаном (1960–80-ті рр.), та Енциклопедію сучасної України на чолі з директором Інституту енциклопедичних досліджень НАН України Миколою
Железняком, видання якої триває. З-поміж академічних галузевих енциклопедій у гуманітарній сфері, гадаю, вирізняються семитомні вже видана Українська юридична енциклопедія
(1990–2000-ті рр.), не так давно опублікована Інститутом держави і права ім. В. Корецького НАН України, та Українська музична енциклопедія (УМЕ), три томи якої (літери А–М,
включно з Ґ, готується до виходу у світ четвертий том – літери Н–П) уже надрукував відділ
музикознавства Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (ІМФЕ НАНУ) у видавництві цього Інституту (майже всі співробітники відділу є членами редколегії всього багатотомного видання). На останній зупинюся
детальніше, оскільки я є заступником голови його редколегії і співголовою редколегій уже
опублікованих її першого (2006) і третього (2011) томів, а також відповідав за літери «Барон–Блю» першого тому (2006) й «Київські–Кожушко» другого (2008) та був автором добрих
півтори сотень статей.
Як відомо, історія створення будь-якої резонансної енциклопедії не може бути позбавлена неточностей. Так само сталося й з УМЕ. Наприклад, 2011 р. в рецензії на перших два томи
в газеті «Критика» автор під ініціалами Ю. Б., поряд із наведенням правильних фактів, твердив, що 1998 р. «було сформовано… перший том (частково – другий і третій)»1. Насправді
1-й том було не завершено, а тільки обговорено на Вченій раді ІМФЕ для того, щоб вважати
річне планове навантаження виконаним. Тоді до нього було підготовлено тільки половину
(може, трохи більше) матеріалів, що увійшли до видання (гадаю, кожен, хто всерйоз займається створенням енциклопедій, добре розуміє, що уточнення й доповнення вносяться до
1

Ю. Б. [Рецензія] // Критика. – 2011. – Берез.– квіт. [(число 3–4, 161–162)]. – С. 28.
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останнього дня). Найбільше статей написав не лише тодішній вчений секретар ІМФЕ НАНУ,
тепер доктор мистецтвознавства Богдан Сюта, як справедливо писав анонім під криптонімом, а й провідний український музичний лексикограф, доктор мистецтвознавства, професор Антон Муха1, який, на жаль, відійшов у кращий світ. Там само Ю. Б. стверджував, що
спершу УМЕ планували зробити «галузевою універсальною», і тільки після підготовки перших 4–5-ти літер через брак коштів і відповідних кадрів концепцію Енциклопедії буцімто поміняли на україністичну2. Насправді це було зовсім не так. Адже виданий ще до того, 1993 р.,
сло'вник УМЕ вже мав суто україністичний характер. Помилковим є також твердження рецензента «Критики», що УМЕ складатиметься з 5-ти томів, один з яких займуть додатки й
доповнення3. Насправді ж ще перед публікацією згаданої рецензії редколегія визначила, що
УМЕ вийде принаймні в 7-ми томах (точна їх кількість остаточно з’ясується тільки перед останнім томом), кожен з яких міститиме 1100–1300 статей і близько 1000 ілюстрацій, а розділ
«Доповнення і виправлення» становитиме частину останнього тому.
Тож дозволю собі пролити світло на справжню історію постання УМЕ. 1993 р. до провідного музичного психолога України, глави української наукової школи в галузі музичної психології4, тодішнього директора ІМФЕ НАНУ й завідувача відділу музикознавства, академіка
Олександра Костюка завітав відомий американський меценат українського походження, видавець та культурний діяч, мільйонер Мар’ян Коць. О. Костюк показав йому виданий 1992 р.
відділом музикознавства четвертий том академічної шеститомної «Історії української музики». Цей том, як і всі інші, завершував «Іменний покажчик». М. Коць, ознайомившись із ним,
напівжартома сказав: «Так це ж уже чи не половина Української музичної енциклопедії». І
вже серйозніше додав: «Якщо остаточно зробите бодай частину, то спонсоруватиму не лише
видання українською мовою, а й переклад англійською і публікацію у США».
О. Костюк як мудрий керівник одразу ж започаткував її створення. Окрім потреби збереження кадрів у відділі музикознавства, це було тим більш необхідно, оскільки наявна на
той час московська «Музыкальная энциклопедия», якою користувалася вся музична громадськість СРСР, а згодом СНД, – тоді вже застаріла. По-перше, її готували в радянські часи.
Тож і виходило, що Максим Березовський і Дмитро Бортнянський вважалися російськими
й українськими композиторами, а Федір Якименко (рідний брат українського композитора
Якова Степового) й Ігор Стравинський (у нього матір і дружина були українками, а батько – українізованим поляком, як історик Володимир Антонович або етнограф Тадей Рильський) – тільки російськими і т. п. Виникла нагальна потреба в енциклопедичному музичному виданні, написаному з позицій української державності – з представленням музичних
митців української західної і східної діаспори (перших ніби взагалі не існувало, а другі були
всуціль росіянами), статтями, присвяченими церковній музиці, повстанським і стрілецьким
пісням, і т.п. По-друге, різко зріс обсяг оприлюдненої інформації, що потребувало коригування та уточнень. Ті самі причини викликали необхідність підготувати відділом музикознавства друге, кардинально перероблене й доповнене видання шеститомної академічної
«Історії української музики» (у 1989–2004 рр. було видано перших п’ять томів)5.
А. Муха – автор кількох видань довідника «Спілка композиторів України» (1962, 1968 – у співавторстві з Н.
Сидоренко, 1973, 1978, 1984 – останніх два російською мовою), а також довідників «Композитори світу в їх
зв’язках з Україною» (2000) і «Композитори України та української діаспори» (2004).
2
Ю. Б. [Рецензія] // Критика. – 2011. – Берез.– квіт. [(число 3–4, 161–162)]. – С. 28.
3
Там само.
4
У другій половині 1970-х рр. на теренах колишнього СРСР існувало тільки три наукові школи в галузі
музичної психології – московська, тбіліська та київська (остання – на чолі з О. Костюком). 2000 року
О. Костюка, а згодом – і М. Коця, на жаль, не стало.
5
Поки що вийшов з друку тільки 2-й том (Історія української музики: Вид. 2-е, перероб. і доп. / Відп. ред.
В. Кузик. – К.: ІМФЕ НАНУ, 2009). Майже підготовлений до видання 1-й том (відп. ред. Ол. Шевчук) містить
порівняно з першим виданням чи не 90% нового матеріалу.
1
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Найперше треба було підготувати бодай попередній сло'вник. Основну лепту в це внесли
тодішній відповідальний секретар багатотомного видання Галина Степанченко та автор цих
рядків. Відтак, після ретельного обговорення й доповнення сло'вника, співробітники відділу заходилися до праці. Вони написали або безоплатно замовили стороннім авторам значну кількість статей. Спершу УМЕ планували випустити в трьох томах. Але активну роботу
невдовзі перервала економічна й фінансова криза середини 1990-х рр., коли під загрозою
опинилися не лише підготовка УМЕ, а й існування ІМФЕ НАНУ (пригадую, співробітникам по півроку не виплачували зарплатню). Тож О. Костюк динамічно почав працювати на
його збереження і все ж таки зберіг Інститут. На превеликий жаль, 2000 р. директор і водночас завідувач відділу перейшов у кращий світ. На місце завідувача відділу було призначено
згадуваного вище А. Муху, що активізувало роботу над статтями до УМЕ. Природно, він
очолив підготовку першого тому [відповідальними за літери або їх частини було дванадцять тодішніх співробітників відділу музикознавства – Антоніна Азарова, Наталя Костюк,
Валентина Кузик, Олена Немкович, Лю Пархоменко, Галина Степанченко, Богдан Сюта, Алла
Терещенко, Богдана Фільц, Оксана Шевчук та Олена Шевчук, не рахуючи автора цих рядків;
велику роль відіграли Ірина Сікорська (заступник голови й науковий редактор редколегії
тому, інший науковий редактор Н. Костюк та відповідальний секретар Ольга Кушнірук], але
його не стало 2008 р. Від 2005 р. відділ очолив автор цих рядків. Перший том розпочинався
підготовленими О. Немкович розділами «Від редколегії» та «Основні засади впорядкування
інформації в УМЕ». Але після його виходу у світ виникла потреба в додаткових документах:
тож мені довелося написати пам’ятки – «Вимоги до автора статті», «Обов’язки відповідального за літеру» та «Обов’язки голови редколегії тому», а Оксані Летичевській – «Обов’язки
відповідального секретаря всього багатотомного видання». Після публікації третього тому
УМЕ виникла потреба в «Методичних нотатках до УМЕ», які підготувала О. Немкович.
Відповідно з кожним томом еволюціонував і зміст енциклопедичних статей згідно з поглибленням розуміння редколегією призначення УМЕ. Якщо статті в першому томі нерідко
наближалися до довідникових, то у другому (голова редколегії і науковий редактор І. Сікорська, заступник голови редколегії Н. Костюк; відповідальні за літери: М. Загайкевич, О. Кушнірук, О. Летичевська, М. Ржевська, Н. Семененко, І. Сікорська та автор цих рядків) – часом
мали вже науково-дослідницький характер, а в третьому (співголови редколегії тому: автор
цих рядків, Н. Костюк, О. Немкович, останні двоє – відповідальні за літери) – чи не кожна
стаття є, по суті, окремим науковим дослідженням, а статті про персоналії по можливості
містять їхні музичні характеристики. Від останнього відповідальні за літери одночасно є
членами редколегії тому. Те саме можна стверджувати щодо четвертого тому УМЕ (голова редколегії тому – І. Сікорська, відповідальні за літери: С. Василик, В. Кузик та Б. Фільц).
Відтак унаслідок розвитку української музичної лексикографії лавиноподібно зростав обсяг
відповідної інформації. Тож попередні плани щодо випуску УМЕ в трьох томах довелося
переглянути в бік істотного розширення. Тепер ми розраховуємо принаймні на сім томів, останній з яких включатиме «Доповнення й виправлення» аналогічно до «Енциклопедії українознавства» та московської шеститомної «Музыкальной энциклопедии».
Не можна тут не згадати про три особливості УМЕ (і в цьому вбачаю її здобутки) порівняно не лише зі згаданою московською «Музыкальной энциклопедией», а й музичними енциклопедіями, виданими в Польщі й Болгарії, а також Ґрува та ін. Відтак УМЕ є унікальною
у світі, бо вона:
1. Є україністичною музичною енциклопедією, але її статті стосуються не лише української музичної культури, а й тих явищ у інших музичних культурах світу, що більшою або
меншою мірою пов’язані з Україною.
2. Виник цілий корпус статей, підготовлений А. Мухою, про зарубіжно-українські музичні зв’язки (від австралійсько-українських до японсько-українських). З-поміж персоналій західних і російських композиторів було відібрано тільки тих, хто більшою або меншою мірою
64

А. П. Калениченко

був пов’язаний з українською культурою чи бодай дотичний до неї.
3. Не є академоцентричною, бо містить матеріали, пов’язані не лише з академічною музичною культурою, а й народною та масовою музичною культурами (у тому числі молодіжною).
Разом із здобутками та ознаками унікальності УМЕ назву й найбільші перешкоди та найболючіші чотири проблеми, які довелося й доводиться долати під час підготовки цього багатотомника та його розповсюдження:
1. УМЕ є «героїчно» відредагованою керівниками літер, кожного тому та всього багатотомного видання. Річ у тім, що після зруйнування ринковими відносинами республіканського видавництва «Музична Україна» в нашій державі залишилося не більше п’яти професійних музичних редакторів, які могли б редагувати УМЕ. Але видавництво ІМФЕ НАНУ (за
винятком Л. Мокрицької) таких не мало. Не випадково найкраще було відредаговано літеру
«Л» у 3-му томі, за яку відповідала колишній редактор «Музичної України», а нині провідний науковий співробітник відділу музикознавства, доктор мистецтвознавства О. Немкович. Відтак в умовах не затвердженого Кабінетом Міністрів України правопису редактори
змушені орієнтуватися на виданий «Орфографічний словник», який готували академічні
науковці, вельми далекі від музичної культури. Наприклад, замість загальновживаного музикантами слова «дієз» там пропонується вживати «діез», як це було в 1920-х рр. у російському музикознавстві. До того ж деякі західні прізвища українською мовою, написання яких
скальковано з російської, звучать не естетично (зокрема, Гуно замість Ґуно і т. п., і т. ін.). Під
час попередніх зустрічей членів редколегії з редакторським колективом із цих та багатьох
інших приводів виникали гострі дискусії, які ставали перманентними й забирали час від
плідної роботи над енциклопедичними статтями. Водночас орієнтири для редагування співробітниками відділу музикознавства енциклопедичних текстів становили російські й західні
музичні енциклопедії і надто «Енциклопедія сучасної України», яка мала незрівнянно більше
професійних редакторів, ніж УМЕ. Тож залишається тільки заздрити шановним колегам білою заздрістю.
2. Через брак коштів на підготовку УМЕ залучення сторонніх авторів ще й досі вельми
проблематичне, оскільки більшість із них не хоче писати фахові статті з оплатою 500 гривень
за друкований аркуш.
3. Оскільки перших три томи УМЕ були заплановані на 1993–1998 рр., але фактично через фінансову й видавничу кризу виконані не були, в 2000-х рр. відділ готував її перші два
томи позапланово, сказати б, «по-партизанському».
4. Через абсурдність однієї з Постанов Кабінету Міністрів України від 2003 р. видані за
бюджетні кошти три томи УМЕ, які з нетерпінням чекають mass media, широка музична громадськість в Україні та за її межами, не можна ані продавати, ані дарувати. Незважаючи на, без
перебільшення, титанічні зусилля у подоланні такої дикої ситуації директора ІМФЕ НАНУ,
академіка НАН України Ганни Скрипник та автора цих рядків, «віз і нині там». Наприклад, за
участю відомих прогресивних діячів української національної культури я підготував проект
«Наукову літературу – читачам», у якому пропонувалося внести зміни до однієї з Постанов
Кабінету Міністрів України, що дозволило б не лише кардинально змінити ситуацію на краще в багатьох напрямах, а й зекономити державні кошти, видаючи за рахунок самоокупності
наступні наукові видання. Цей проект 2008 р. ми разом із головою редколегії всього багатотомного видання УМЕ, академіком НАН України Г. Скрипник винесли на обговорення Націо
нальної ради з питань культури й духовності при Президентові України Віктору Ющенкові.
Там його було одностайно схвалено, але попередня ситуація чомусь залишилася незмінною.
Економічно-фінансова цензура (писати можна, читати – ні), яка прийшла на зміну ідеологічній, що існувала за часів Радянського Союзу, так само відкидає українське суспільство
в минуле. Але навіть тоді, коли цю перешкоду вдалося б подолати, світова (не українська)
громадськість не зможе належно ознайомитися з вітчизняними енциклопедіями, бо володіє
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переважно англійською мовою, а не українською. Тож звертаюся тут до Президії НАН України з проханням створити спеціальний підрозділ, який перекладав би бодай найважливіші
академічні видання (звісно, також енциклопедичні) англійською мовою.
Тож саме в такий спосіб, долаючи численні перешкоди, співробітники відділу музикознавства ІМФЕ НАНУ продовжують успішно працювати над наступними томами унікальної багатотомної академічної УМЕ. Водночас схиляюся до думки, що сьогодні для українського суспільства важливішими є україністичні енциклопедії, а не загальні (наприклад, на
кшталт «Британіки»).
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ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ:
ВІД ІДЕЇ ДО ВИХОДУ В СВІТ
У статті розглянуто праці, присвячені історії Львівського університету, які стали базовими для
створення Енциклопедії. Важливе місце відведено аналізу змісту та ролі Енциклопедії – видання, що
не має аналогів в Україні. Простежено процес опрацювання матеріалів, їх жанровий поділ, структурне
формування Енциклопедії, ключові етапи роботи над виданням – від виникнення ідеї до її реалізації.
Окрім того, висвітлено презентацію першого тому «Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка».
Ключові слова: енциклопедія, історія Львівського університету, ювілей Університету, словникова
частина, стаття, студентство, професори, кафедра, факультет.
The article studies the works on the history of Lviv University, which became a precondition for Encyclopedia. The important place is given to the analysis of the content and role of Encyclopedia – publication that
has no analogues in Ukraine. The process of elaboration of materials, their genre division, structural formation of Encyclopedia, key stages of work on the publication are traced there – from the idea of its creation to
its implementation. In addition, the presentation of the first volume covers «Encyclopedia. Lviv National Ivan
Franko University».
Key words: encyclopedia, history of Lviv University, the anniversary of the University, the vocabulary
part, article, studenthood, professors, department, faculty.

Праці з історії Університету, які передували Енциклопедії
Історію Львівського університету досліджували чимало вчених у різні історичні епохи.
З’явилися праці, присвячені окремим факультетам, кафедрам, іншим структурним підрозділам. Перше узагальнене дослідження з історії Львівського університету написали його
професори – історик Людвік Фінкель і юрист Станіслав Стажинський. Під назвою «Historya
Uniwersytetu Lwowskiego» видання побачило світ у Львові 1894 р. – з нагоди відновлення
у вищому навчальному закладі медичного факультету [1:3]. Отримавши прохання академічного сенату та ректора Львівського університету про написання цієї праці, Л. Фінкель
і С. Стажинський поділили між собою обов’язки: Л. Фінкель описував історію Львівського
університету від його заснування до 1869 р., а С. Стажинський – від 1869 до 1894 р. Над першою та другою частинами книги автори працювали одночасно і самостійно, відтак частини
суттєво відрізняються між собою – як структурно, так і за стилем викладу інформації.
Після виходу праці Л. Фінкеля та С. Стажинського до 250-річчя Львівського університету з’явилася ґрунтовна двотомна праця бібліографа та історика літератури Віктора Гана
«Kronika Uniwersytetu Lwowskiego». Перший том «Kronikі…» В. Гана охоплює 1894–1898 рр.
(Львів, 1899), а другий – 1898–1910 рр. (Львів, 1912) [3:6]. За цікавим збігом обставин, ректором Львівського університету за часів виходу в 1912 р. другого тому «Kronikі…» був саме
Л. Фінкель.
Ювілейні дати завжди заохочували дослідників звертатися до історії нашого Університету. З нагоди відзначення 250-річчя Львівського університету у Львові вийшла праця польського публіциста Францішека Яворського «Uniwersytet Lwowski. Wspomnienia jubileuszowe»
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(1912). Це невелике за обсягом, цікаво ілюстроване видання. Завданням автора була передусім популяризація історії Львівського університету, зокрема його польського характеру
[2:9–11].
Наступні узагальнені праці з історії Львівського університету з’явилися вже за часів
СРСР. Мабуть, радянська історична наука не надто балувала своєю увагою та дослідженнями історію Університету. Брошурки, які побачили світ, здебільшого навіть фрагментарно не
висвітлювали основні періоди з історії навчального закладу. Вони були наскрізь заідеологізованими, а їх зміст був більше рекламного характеру. Так, у 1947 р. у видавництві Львівського університету побачила світ 35-сторінкова книжечка «Львівський державний університет
імені Івана Франка», надрукована за розпорядженням тодішнього ректора Івана Бєлякевича.
Поява нової узагальненої праці з історії Львівського університету була приурочена до
чергового ювілею. Книжка «300 років Львівського університету» авторства його тодішнього
ректора Євгена Лазаренка вийшла у видавництві Львівського університету в 1961 р. Тоді ж, у
зв’язку з ювілеєм, Університет було нагороджено найвищою урядовою відзнакою того часу –
орденом Леніна [13:3].
У 1967 та 1973 рр. у видавництві Львівського університету з’явилися два видання (різні
за змістом) праці «Львівський ордена Леніна державний університет ім. Івана Франка». Автором тексту був літературознавець і журналіст Володимир Здоровега [14:3–5]. Ці видання,
написані у науково-популярному стилі, мали ознайомлювальний характер. У 1978 р. видавництво «Каменяр» випустило у світ невеликий чотиримовний (українсько-російсько-польсько-англійський) фотонарис «Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана
Франка». Авторами науково-популярного тексту до нього, що відображав історію університету, були журналіст Володимир Здоровега та філософ, завідувач кафедри філософії Львівського університету Тамара Старченко.
У 1986 р. до 325-річчя Львівського університету у Видавництві при Львівському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа» з’явилася книга «Львівський
університет». Це була перша після видання праці «Historya Uniwersytetu Lwowskiego» Л. Фінкеля та С. Стажинського книга, присвячена історії Львівського університету, яка дійшла
до читацького загалу. До редакційної колегії книги входили тодішній ректор університету
В. Чугайов (відповідальний редактор), а також С. Макарчук (заступник відповідального редактора), Д. Григораш (відповідальний секретар), О. Бобик, Є. Гладишевський, Ф. Деркач,
О. Зашкільняк, Г. Кипаренко, М. Крикун, В. Первак, Т. Телішевський, Й. Цьох, В. Чушенко,
А. Яртись [18:8].
У 1999 р. Львівському університету було надано статус національного. До цієї події у
Львівському університеті було видано довідкові матеріали «Львівський державний університет імені Івана Франка. 1661–1999 (матеріали щодо надання статусу «Національного»)»
(Львів, 1999). Ця брошура містить узагальнюючу історичну довідку про Львівський університет (викладачів, кафедри, наукові школи тощо), а також характеристики кожного з факультетів (керівництво, короткий історичний огляд, інформацію про сучасні кафедри) та
інших структурних підрозділів (Правничого коледжу, Інституту підвищення кваліфікації
і перепідготовки кадрів, загальноуніверситетських кафедр, Наукової бібліотеки, Астрономічної обсерваторії, Інформаційно-обчислювального центру, науково-дослідних інститутів
і лабораторій тощо) [15:3–13].
У 2007 р. завдяки Центру громадських зв’язків Університету вийшов у світ яскраво ілюстрований буклет «Львівський національний університет імені Івана Франка». У ньому подано короткий нарис історії Львівського університету, необхідний для роботи над ширшими
працями інформативний матеріал про сучасних почесних докторів, заслужених професорів
Львівського університету, матеріали про кожен із факультетів, коледжів, загальноуніверситетські кафедри, інститути, відділи, наукові установи та інші структурні підрозділи. Легкий
для сприйняття текст є надзвичайно цінним для популяризації університету в Україні та
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поза її межами.
Цього ж року в Кракові вийшла праця «Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946.
Portret kresowej uczelni», присвячена історії Львівського університету міжвоєнного періоду
та перших років радянської влади на Західній Україні. Її автор – польський дослідник Ян
Драус.
У 2010 р. у київському видавництві «Логос» з’явилася книга «Львівський національний
університет імені Івана Франка. Літопис випускників», у вступній статті до якої Володимир
Качмар узагальнив історію Львівського університету від 1661 до 2010 рр. [11:11–53].
У січні 2010 р. силами редколегії «Енциклопедії» Львівського університету світ побачив
календар «Львівський національний університет імені Івана Франка. 350 років». Це – реалізація задуму Федора Лукавого представити історію Львівського університету за допомогою
ілюстративного матеріалу. Як показав досвід, задум був вдалим. Насправді календар містив
не лише світлини, а й буквально історію Університету – стислу, лаконічну, однак надзвичайно інформативну, насичену багатьма цікавими історичними фактами та подіями.
Річниці і ювілеї завжди викликали бажання ще раз зазирнути до глибин історії, підвести
певні підсумки пройденого, поглянути у майбутнє. Такі вже традиції.
Питання про те, коли нарешті візьмемося за написання історії нашого Університету, неодноразово доводилося чути нам – викладачам історичного факультету – від усіх, хто так
чи інакше пов’язаний з нашим навчальним закладом. Зрозуміло, що написання такої праці
мало б лягти на плечі саме історичного факультету. Однак доречно зазначити, що не лише
історики вивчають минуле Університету. Річ у тому, що майже на всіх факультетах є науковці, які цікавляться минулим своїх факультетів, кафедр, досліджують життя та діяльність
відомих учених, публікують про це статті та монографії.
Початки реалізації ідеї
У квітні 2002 р. в Університеті розпочато роботу над укладенням Енциклопедії Львівського національного університету імені Івана Франка. Чому лише енциклопедія? Чи не варто відразу взятися за написання великої історії нашого навчального закладу? Таке запитання
неодноразово доводилося нам чути від університетських колег. Наша відповідь – так, варто.
Але нехай енциклопедія буде першим кроком до майбутнього комплексного видання, з великою кількістю документів та ілюстрацій. Власне така робота вже ведеться паралельно з
підготовкою Енциклопедії. Тому ми запросили наших університетських колег активізувати
участь у дослідженні історій кафедр, факультетів, підрозділів.
На початках видавалося, що, у порівнянні з написанням історії Університету, праця над
Енциклопедією вимагатиме менших зусиль. Однак ті, хто мав досвід написання енциклопедичних чи довідкових статей, знають, наскільки сумлінно потрібно попрацювати, аби з
великого історичного матеріалу сформувати коротку, та, водночас, змістовну, інформативну
енциклопедичну статтю.
Нагадаємо, що термін «енциклопедія» перекладається з грецької мови як «коло знань».
Енциклопедією вважається таке наукове видання, що об’єднує найістотніші відомості з
усіх галузей знань, чи окремої галузі, розміщених в алфавітному або тематичному порядку. Такі видання бувають як спеціальні (галузеві), так і універсальні. Сучасного значення
термін Енциклопедія набув поступово. Давні греки розуміли під цим терміном сукупність
предметів, що вивчалися в школі – сім так званих «вільних мистецтв»: арифметику,
астрономію, геометрію, граматику, логіку, музику, риторику. Нині розуміння енциклопедії
принципово змінилося. І це ми бачили, аналізуючи сучасні енциклопедії, готуючи до видання свою.
На поч. ХХІ ст. в Україні не було аналогу енциклопедії, роботу над якою розпочав наш
колектив. Для започаткування праці над енциклопедією, відповідно до ухвали Вченої ради
університету та рішення ректорату від 15 квітня 2002 р., ректором Університету було видано
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наказ «Про організацію пошуку і систематизації матеріалів та підготовку до видання Енциклопедії Львівського університету». Наказом створювалася робоча група на чолі з ректором, до якої увійшли представники всіх факультетів та більшості підрозділів університету.
Засідання робочої групи відбувалися спочатку раз на два тижні, а надалі – щотижня, в
приміщенні Музею історії університету. Для роботи над Енциклопедією на 2002 р. з бюджету
університету було виділено кошти в сумі 50 тис. грн., з яких майже половину виділили на
оплату праці відповідальних осіб, зарахованих з кожного факультету, решту – на закупівлю
технічного обладнання та матеріалів для виконання проекту. З бюджету університету ще
декілька років виділялися кошти для написання Енциклопедії, а з часом колектив редколегії
продовжив роботу, як то кажуть, на «голому ентузіазмі».
Сьогодні енциклопедичні видання відіграють важливу роль як джерело комплексної,
різнобічної інформації, що викладена в зручній для читача формі. Тому основним нашим
завданням було, щоб Енциклопедія оптимально задовольнила потреби всіх, хто звертатиметься до її тексту за будь-якою інформацією з історії Львівського університету. Відтак перед нами постало завдання розв’язати низку проблем. Зокрема: як оптимальніше вибрати
інформацію, визначити чітку структуру та обсяг матеріалу, а також відповідно систематизувати його. Саме ці питання стали предметом обговорення на перших засіданнях робочої
групи.
Як відомо, початок роботи над енциклопедією передбачає формування такого важливого
службового документа, як сло'вник або реєстр слів. Сло'вник – це перелік назв статей майбутнього енциклопедичного видання з додатковими їх характеристиками, зокрема, із зазначенням запланованого обсягу, вказівкою про доповнення списком літератури, ілюстраціями,
портретами тощо. Такий сло'вник, що об’єднував 3500 гасел, було спільно розроблено членами робочої групи. Слід відзначити, що він був далеко не абсолютним, і в процесі роботи над
енциклопедією його обсяг збільшувався.
На початках члени робочої групи розробили тематичний план енциклопедії, який передбачав розподіл обсягу майбутнього видання не лише між окремими дисциплінами, а й між
певними типами статей. Уже під час роботи над сло'вником було виділено основні три тематичні блоки. Статті планувалося писати по окремих персоналіях, університетських інституціях та періодичних виданнях. Окрім того, у блок «інше», мали увійти довідки про різного
роду університетські події, студентські організації, почесних професорів і т.п.
Відомо, що за розташуванням матеріалу енциклопедії можуть бути алфавітними, систематичними та алфавітно-систематичними. В алфавітних енциклопедіях усі статті розміщені
суворо за абеткою їхніх назв, що забезпечує читачам зручність пошуку необхідної довідки.
Традиційно за алфавітом викладають відомості в універсальних енциклопедіях, оскільки
цими виданнями користуються доволі широкі кола читачів різної кваліфікації. Саме ці критерії вплинули на рішення членів робочої групи зупинитися на першому варіанті енциклопедії.
Найбільшими за обсягом та ґрунтовними щодо розкриття теми вважаються статті-огляди. Зазвичай вони детально, з історичними екскурсами, статистичними відомостями, списками рекомендованих джерел інформують про найважливіші питання теми довідкового
видання. До таких належать, для прикладу, історії окремих кафедр. Зразок для написання
довідки з історії кафедри, було запропоновано проф. Євгеном Гладишевським. Пропозиції
кафедри неорганічної хімії щодо написання Енциклопедії Університету стали взірцем для
багатьох факультетів та кафедр.
Дещо іншими за змістом є статті-довідки. На відміну від оглядів, вони мають менший
обсяг, висвітлюють вузькі, конкретніші теми, інформують читачів переважно лише про сучасний стан певного питання, уникають історичних екскурсів та інколи супроводжуються
списками рекомендованої літератури. Зокрема, зразком такої статті стала довідка, підготована проф. Степаном Макарчуком.
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Обсяг енциклопедичної статті, на відміну від добре відомих одиниць вимірювання (авторський або обліково-видавничий аркуш), обчислюється у знаках. Проте у своїх рекомендаціях щодо обсягу статей до нашої Енциклопедії члени робочої групи не ставили суворих
обмежень, хоч на нарадах завжди вносилися спільні корективи щодо обсягу тієї чи іншої
статті. Спочатку Енциклопедію Львівського університету планували видати однією книгою.
Однак у процесі роботи над нашим проектом виникали і певні корективи. Сьогодні реально
готовим до друку є другий том видання.
У праці над виданням першого і підготовкою другого тому нам допомагав відділ міжнародних зв’язків Університету. Проректор Володимир Кирилич сприяв членам робочої групи
в організації поїздок за кордон для пошуку додаткової інформації, зокрема до бібліотек та
архівів Відня, Кракова, Вроцлава. Безпосередньо організацією друку Енциклопедії, пошуком
спонсорів та реалізацією інших важливих організаційних моментів, пов’язаних з виходом
у світ цієї праці займався проректор Мар’ян Лозинський. Душею колективу, ідейним нат
хненником, організатором усієї роботи був декан історичного факультету Роман Шуст, а щоденними виконавцями цієї клопіткої праці – Володимир Качмар, Роман Тарнавський, Ірена
Пенцак, Леся Купин, Федір Лукавий, Ольга Кузьмич, Мар’яна Чура. Усім їм та десяткам інших колег, які долучилися до цієї нелегкої праці велика подяка та пошана від мене та читачів.
Зміст Енциклопедії
Жодна з перелічених спроб висвітлити історію Львівського університету не була вичерпною. Закрити білі плями в історії Університету дозволила «Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка». На кожній зі сторінок цієї об’ємної книги можна
знайти поряд життєписи професорів-єзуїтів Нового часу, енциклопедистів епохи Просвітництва, учених-романтиків першої половини ХІХ ст. і позитивістів його другої половини,
прибічників теорії відносності, постулатів квантової механіки, модернізму та постмодернізму ХХ – початку ХХІ століття; академіків, лауреатів всесвітньо відомих премій і асистентів,
які щойно здобули науковий ступінь.
У кожній біографії з цієї книги – віддзеркалення швидкоплинних подій політичної історії
та вічність ідеї Університету. На жаль, багато слів, якими хотілося б описати життя людей та
існування інституцій, що творили та творять Львівський університет, замінені рисками між
цифрами. Та цього вимагає жанр енциклопедії. Лише дотримуючись точності та лаконічності викладу, можна підготувати ґрунт для осягнення усієї багатоманітності історії університету, для подальших деталізованих досліджень.
У цій книзі – не лише історія Львівського університету, а й загалом – історія культури
Львова, Галичини, усієї України та Європи, а подекуди, без перебільшення – усього світу.
Історія, пронизана тим гуманізмом, який здатен побороти жахіття воєн, переворотів, інтриг.
Ми знаємо, що ця книга не змогла увібрати у себе усі прояви багатогранної історії Львівського університету. Але сподіваємося, що вона буде тією цеглиною, а, можливо, й наріжним каменем, з яких розпочнеться всебічне ґрунтовне дослідження, без гніву й пристрасті, й,
водночас, осягнення вихованцями Львівського університету історії Almа Mater.
За своїм стилем вона наближена до класичних взірців енциклопедичних видань, носить
академічний, а не науково-популярний характер. Наприкінці енциклопедичних статей подано список джерел і літератури, який допоможе зацікавленому читачеві докладніше ознайомитися з історією структурних підрозділів чи біографіями працівників Львівського університету.
На відміну від написання узагальнених історій вищих навчальних закладів, робота над
Енциклопедією вимагала більших зусиль, адже при написанні історичного нарису можна
оминути увагою певні проблеми, які ще не досліджені, наголосити на найбільш яскравих
моментах.
Перший том Енциклопедії охоплює літери від А до К включно. Це 2562 статті та близько
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2000 ілюстрацій. Справжньою окрасою книги стали кольорові вставки ілюстративного матеріалу, а також карта «Європейські університети Середньовіччя – раннього Нового часу»,
на якій відображено місце Львівського університету серед інших європейських вищих навчальних закладів.
Презентація Енциклопедії Львівського університету
15 лютого 2012 р. в Актовій залі Львівського національного університету імені Івана
Франка відбулася грандіозна подія не тільки у царині книжної культури, але й науковому
світі – презентація першого тому Енциклопедії Університету. Це те видання, яке промовляє
до читача багатоголоссям особистостей, що творили науку в стінах нашої Alma Mater. Автором сценарію та модератором презентації був директор Наукової бібліотеки Львівського
національного університету імені Івана Франка Василь Кметь.
Унікальний проект Енциклопедії Університету об’єднав постаті, наукові школи та етапи становлення академічної традиції, досягнення і відкриття, що упродовж багатьох століть
творили дискурс української науки. Не випадково у цей день завітали до Львівського університету алегорії, що уособлюють сім вільних мистецтв – основи університетської традиції: Граматика, Риторика, Діалектика, Арифметика, Музика, Геометрія та Астрономія. Саме
такою постановкою на сцені Актової зали Університету студенти та викладачі презентували
перший том Енциклопедії. Адже як ідея середньовічного європейського Університету стала
увінчанням античного канону вільних мистецтв, так і ідея енциклопедії як «кола знань» в
епоху Просвітництва асоціювалася з перетворенням у нову якість того ж таки канону. Отож,
цитуючи королівський привілей 1661 р., за сприяння муз та у пошануванні сови Мінерви
творився славний Львівський університетський Гелікон, що крізь лихоліття та хмарності її
польоту, став важливим осередком інтелектуального життя та основою українського П’ємонту в роки національних випробувань [19:5–7].
Своїми враженнями ділилися видатні науковці Університету, співавтори та редактори
презентованого видання: директор Наукової бібліотеки, кандидат історичних наук, доцент
кафедри давньої історії України та архівознавства Василь Кметь, доктор історичних наук,
заслужений професор Львівського університету, дійсний член НТШ Микола Крикун; доктор
філологічних наук, перекладач, заслужений професор Львівського університету, академік
Академії наук вищої школи України, дійсний член та член Президії НТШ Роксолана Зорівчак;
кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник освіти України Ярослав Притула; літературознавець, перекладач, кандидат філологічних наук, доцент, член НСП України, дійсний член НТШ Ярема Кравець; хімік-неорганік, заслужений професор Львівського університету, заслужений діяч науки УРСР, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки
Євген Гладишевський; історик, етнолог, джерелознавець, заслужений професор Львівського університету, заслужений діяч науки і техніки України Степан Макарчук. В обговоренні
було висловлено високу оцінку роботи авторського колективу, який упродовж десяти років
здійснював збір матеріалів, їх опрацювання та систематизацію. Підсумував виступи вчених
голова координаційної та видавничої рад Енциклопедії ректор Львівського національного
університету імені Івана Франка професор Іван Вакарчук. Ректор висловив подяку усім, чиє
сприяння дозволило вихід у світ Енциклопедії.
Маємо надію, що найближчим часом світ побачить і другий том праці «Encyclopedia.
Львівський національний університет імені Івана Франка», який охопить літери від Л до Я.
Її пізнавальна та наукова роль буде не менш важливою, адже аналога нашому виданню досі
немає в Україні. Чимало вишів намагалися створити щось подібне, проте такі спроби поки
не дали результатів – зупинялися на біограмах професорів. Редакційна група нашого видання зробила набагато більше: вмістила біограми всіх працівників, яких рекомендували вчені
ради факультетів. Окрім того, вміщено біограми почесних докторів Університету, а також
тих осіб, які мали вагомі здобутки – народних артистів, заслужених діячів, лауреатів премій.
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Сподіваємося, що й двома томами Енциклопедія не обмежиться. У планах також є створення видання, присвяченого випускникам Львівського національного університету імені
Івана Франка. Бо ж ми повинні розуміти, що саме ці люди – науковці, винахідники, політики,
громадські діячі, рекордсмени – це здобуток передусім для Університету, який їх виховав і
заклав правильні світоглядні орієнтири. Окрім того, паралельно з укладенням Енциклопедії,
йде робота над Книгою ректорів Львівського національного університету імені Івана Франка
та збірником документів з історії Університету.
Уже незабаром, у 2014 р. нас чекає іще один ювілей – відзначення відновлення Львівського університету імператором Йосифом ІІ у 1784 р. Відтак, сподіваємося, що відзначимо цю
подію передусім новими, не менш цікавими, виданнями. Університет є надзвичайно багатогранною структурою, тому дослідження його історії займе ще немало часу у науковців – тих,
які досліджують минуле і, водночас, творять сьогодення, про яке, віримо, також згадають
прийдешні покоління.
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Доповідь «Культурологічні словники в Угорщині» докторанта Будапештського університету ім. Лоранда Етвеша Єлизавети Ладані присвячена проблемам, пов’язаним
з підготовкою в Угорщині двомовних довідкових видань з питань культури. Англо-угорський, французько-угорський, німецько-угорський та низка інших довідників є
вкрай важливим джерелом пізнання повсякденного життя того чи іншого народу.
Нині у час розвитку комунікацій людина стикається з чужою, не відомою їй культурою (поведінкою, звичаями, традиціями, табу), знання якої досить часто є визначальними для налагодження взаєморозуміння та взаємосприйняття. На часі видання таких українсько-іншомовних культурологічних довідників.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ В УГОРЩИНІ
(З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ УГОРЩИНИ)
У статті розглядаються сім двомовних культурологічних словників, що вийшли друком в Угорщині у видавництві «Корвіна» за останні 15 років, а саме: Aнгло-угорський культурологічний словник
та Американсько-угорський культурологічний словник Іштвана Барта; Японський культурологічний
лексикон Ласло Д. Хорвата; Німецько-угорський культурологічний словник Міклоша Дьєрффі; Французько-угорський культурологічний словник Петера Адама; Італійсько-угорський культурологічний
словник Ласло Стано та Російський культурологічний словник Андраша Шопроні.
Ключові слова: культурологічний словник, реєстровий склад словника, словникова стаття.
The topic of the article is an overwiev of dictionaries of cultural literacy, which appeared in «Corvina»
Publishing House in Hungary during the last 15 years: English-Hungarian Cultural Dictionary and AmericanHungarian Cultural Dictionary edited by István Bart; Japanese Cultural Lexicon, editor László D. Horváth;
German-Hungarian Cultural Dictionary edited by Györffy Miklós; French- Hungarian Cultural Dictionary,
editor Péter Ádám; Italian-Hungarian Cultural Dictionary by László Sztánó and Russian Cultural Dictionary
prerared by András Soproni.
Key words: cultural dictionary, entry, list of entries.

Загальновідомо, що у ХХІ ст. особливого значення набувають різноманітні зв’язки між
представниками різних культур та мов. Це пояснюється тим, що дедалі інтенсивніше розвиваються політичні, торгівельні, культурні, наукові та інші міжнаціональні контакти, що
охоплюють практично всі країни світу. Участь у міжнародному спілкуванні для багатьох
стає повсякденною потребою [1:392–393]. Для забезпечення мовної комунікації відповідного рівня, вивчення не тільки мови, а й культури, традицій, звичаїв, порозуміння гуманістичних, духовних, ідейних, моральних та інших цінностей певної культурної спільноти стає все
необхіднішим. Важливе місце у цьому також посідають різноманітні лексикографічні видання: лексикони, словники, довідники, путівники тощо. Усе більшого поширення набувають
двомовні культурологічні словники. Користувачі таких словників, поряд із денотативним
значенням певної лексичної одиниці, отримують і її конотативне значення, отримують ті
фонові знання, без яких неможливо справжнє розуміння чужої культури.
Метою доповіді є ознайомлення з культурологічними словниками, які вже побутують в
Угорщині. Протягом останніх 15 років було видано цілу низку таких праць. Перегляд цих
видань з метою створення наступного культурологічного двомовного українсько-угорського словника є завданням запропонованої статті, в якій подано довідки про їх укладання, мотивацію щодо написання словників, шляхи добору реєстрового складу, їх побудову, стиль і,
звичайно, про труднощі, з якими довелося зустрітися укладачам під час їх створення.
Aнгло-угорський культурологічний словник
Відомий угорський письменник, перекладач Іштван Барт один із перших започаткував в
Угорщині укладання культурологічних словників. У 1998 р. з-під його пера на книговидавничому ринку Угорщини з’являється спочатку Aнгло-угорський культурологічний словник,
а згодом – і Aмерикансько-угорський культурологічний словник. Під час одного з інтерв’ю у
76

Є. Ладані

2003 р. директор видавництва «Корвіна» Іштван Барт, підкреслюючи важливість появи таких словників на угорському книговидавничому ринку, зазначив, що культурологічні словники: «Це зовсім новий жанр. Це новий жанр не тільки в Угорщині, в усьому світі саме тепер
починають з’являтися культурологічні словники. Автор наголошує, що цьому сприяють дві
речі: з одного боку те, що «культуру» ми сприймаємо вже не тільки як високу культуру, але
й як культуру буденну. Словники надають поняттю «культура» саме таке визначення – це
«культура повсякдення». А з іншого боку, навколишній світ став зовсім вузьким (...). Люди
день у день зустрічаються з проявами чужої культури. Не важить, наскільки людина володіє
чужою мовою, (...) вона просто натикається на стіну, я б навіть назвав це не стіною, а товстим
непрозорим склом, і бачить, що поза ним існує життя там, поза ним рухаються люди, але їх
рухи для неї незрозумілі» [10]. У передмові до Англо-угорського культорологічного словника
Іштван Барт надає інструкції стосовно користування словником, тобто, де і як можна знайти
у ньому певну довідку. «У цьому словнику зібрана інформація про життя британців і притаманні їх життєвому стилю звичаї та традиції, тут зібрані ритуали повсякденного життя
та святкових подій, (...) тут створюється уявлення про пов’язані з життям предмети, тобто
бутафорію життя британців, про все те, що іноземцям здається дивним, а іноді й незрозумілим у Великобританії» [4:1]. Укладач словника підкреслює, що читач в Англо-угорському
культурологічному словнику знайде статті про королівство, державу, церкву, правові аспекти
тощо. Автор зауважує, що традиційні словники ледь закріплюють культурний зміст мовних
одиниць, бо надання інформації про поняття чи конкретне явище, що стоїть за словом, їм
не під силу. Невідомо й з яким комплексом асоціацій пов’язується значення певної мовної
одиниці у носія певної мови. Тому у культурологічних словниках зіставляються не окремі
лексеми й не дві різні мови, а дві культури [4:1].
Aмерикансько-угорський культурологічний словник
Американсько-угорський культурологічний словник вийшов друком у тому ж видавництві «Корвіна» у 2000 р. За побудовою словникових статей він мало чим різниться від свого
попередника. Тематикою, однак, послугували звичаї, традиції та приклади з повсякденого
життя американського суспільства. У словнику фігурують передусім такі поняття, явища
та предмети, які віддзеркалюють американську форму життя, у яких знаходять свій прояв
притаманні їм цінності та традиції «(...) і, таким чином вони неначе утворюють суцільну
тканину американської культури» [3:160]. У заключному слові до Американсько-угорського
словника автор скористався змістом передмови до Англо-угорського культурологічного словника. Отже, кожен з цих словників поповнює англомовні знання угорського користувача
залежно від його зацікавленості. Однак, насамперед, читач отримує інформацію про національно-культурний фон мовних одиниць того чи іншого суспільства, інформацію про відомі
факти національно-культурних реалій.
Японський культурологічний лексикон
Японський культурологічний лексикон, укладений сучасним угорським письменником-
есеїстом Ласло Д. Хорватом, вийшов друком у тому ж видавництві «Корвіна» у 1999 р. Автор у
передмові до словника зауважує, що на угорському книжковому ринку це перший японський
лексикон про японську культуру, суспільство та повсякденне життя з його найважливішими
поняттями, явищами, предметами тощо. У цьому виданні знаходимо найпоширеніші у
японській культурі логоепістеми, культурогеми та історичні реалії з життя японського народу. Ласло Д. Хорват згадує аналогічні звичаї в японській та угорській культурах щодо порядку написання імені та прізвища. Японці так само, як і угорці, спочатку пишуть прізвище,
а потім ім’я, однак у багатьох випадках, коли мова йде про видатні постаті, про митців, згадують лише їх ім’я. Так, наприклад, відомого сьоґуна Oda Nobunaga звуть просто Nobunaga, а
японського поета, мислителя Мацуо Басьо просто Басьо, відомого художника, ілюстратора,
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митця домодерного японського мистецтва Кацусика Хокусай лише Хокусай.
Для транслітерації японських слів та назв, звертаючись до запису японських слів знаками латинської абетки за системою Hepburn, автор використовував фонетично відповідну
угорську транскрипцію [5:5–6].
Німецько-угорський культурологічний словник
Наступним словником із серії культурологічних словників в Угорщині є Німецько-угорський культурологічний словник, що з’явився у 2003 р. Автор цього словника – угорський
письменник, викладач Будапештського університету ім. Лоранда Етвеша Міклош Дьєрффі –
у передмові пише про свою роботу: «У культурологічному словнику можна зробити спроби
на розгадку основних знаків культурного коду, який стосується певної мови. Коду, який може
забезпечити прохідність між двома культурами, прохідність ключових слів, назв, понять із їх
трактуванням, що майже або зовсім не перекладаються. Отже, у культурологічному словнику читатимемо не переклад заголовних слів, а їх опис і тлумачення» [6:5]. Щодо культурологічних словників – на відміну від тлумачних, етимологічних, термінологічних, словників діалектної лексики тощо – на сьогодні ні в Угорщині, ні в інших країнах світу ще немає значної
передісторії або сталих традицій їх укладання. Тому поки що й неможливо точно визначити
це поняття, його завдання та методику створення, як пояснює автор [6:5]. Укладач підкреслює, що Німецько-угорський словник, з огляду на його укладання, багато у чому відрізняється від своїх попередників. Причини цього вирізнення полягають у співвідношенні німецької
та угорської культури і двох мов. Ці мови вже майже тисячу років тісно співіснують, і тому в
угорській мові зустрічаємося з великою кількістю німецьких запозичень, термінів і понять,
які на сьогодні стали невід’ємною складовою угорської мови. Німецька лексика, хоч і в значно меншій кількості, однак теж містить у собі «гунґаризми». Автор зазначає, що історичне
співіснування, спільні культурні надбання угорського та німецького народів отримали особ
ливого наголосу в етимологічному поясненні значень слів та поняттєвих тлумаченнях, які їх
супроводжують. Під час добору реєстрових одиниць укладач спирався на авторитетні видання угорської фахової літератури, передусім на Великий академічний угорсько-німецький
словник (ред.: Е. Халас, Ч. Фелдеш, П. Узоні), Історико-етимологічний словник угорської мови,
Малий угорський тлумачний словник, Словник іншомовних слів та запозичень (Ференца Бакоша), Етимологічний словник географічних назв (Ласло Кішша), а також на лексикони та
путівники [6:5]. Автор пише й про труднощі при укладанні словника: «(...) з одного боку я
був змушений відмежувати культурологічний словник від двомовних тлумачних і етимологічних словників, а із іншого боку – від лексиконів і енциклопедій. (…). Одна частина власних назв має значну і, звичайно, детерміновано неперекладну культурну конотацію, а у відношенні інших власних назв у більшості випадків спостерігається тільки власне означення
лексеми» [6:7]. Отже, розв’язання таких труднощів, вирішення того, звідки, з якого джерела і
на підставі яких принципів має будуватися реєстровий склад словника, є завданням укладачів. У своїй роботі Міклош Дьєрффі намагався дотримуватися професійного, витриманого,
системного підходу. Однак автор вважав за потрібне зазначити: «Я не лінгвіст і не упорядник
словників, із німецькою та угорською мовою мене єднає моя письменницька та перекладацька діяльність. І цей словник народився з моєї приязні до цих мов» [6:7].
Французько-угорський культурологічний словник
Наступним в Угорщині був Французько-угорський культурологічний словник, що вийшов
друком у 2004 р. теж у видавництві «Корвіна».
«Хто і чому відчуває близькою до себе певну мову, лише сам Бог святий знає. Однак схоже, що така приязнь має бути дуже глибокою, і її зачатки сягають далеко у дитинство» [9].
Ці слова прозвучали у квітні 2012 р. під час інтерв’ю з автором Французько-угорського культурологічного словника Петером Адамом. Автор розповідає, що у 1967 р. йому пощастило як
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стипендіату французького уряду бути протягом двох років студентом Дослідницького центру середньовічної цивілізації (Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévales) у місті
Пуатьє (Poitiers), що розташоване у центральній частині Франції. Наприкінці свого навчання
за кордоном Петер Адам раптово отримав повідомлення з Угорського Посольства у Франції
про те, що його перебування надалі неможливе і йому негайно треба повернутися в Угорщину. Не розуміючи причини термінового примусового від’їзду, на початку січня 1969 р. Петер Адам повернувся додому в Угорщину. Наступного дня його арештували і навесні того
ж року виключили з університету. Причиною було його жваве листування з угорськими
однокурсниками про події «празької весни» 1968 р. Щоправда, у 1970 р. за проголошеною
загальною амністією студентський статус Петера Адама в університеті був поновлений. Однак було зрозуміло, що зі своїм дипломом він не влаштується викладачем середньої школи.
Тому, закінчивши університет, Петер Адам вирішив зайнятися перекладацькою діяльністю.
Авторові майбутнього французько-угорського словника пощастило: саме тоді історик
Ева Г. Болаж, як зовнішній редактор монографії «Історія французької цивілізації», шукала
французько-угорського перекладача. Доброю перекладацькою школою слугувала і робота
в редакції журналу «Nagyvilág» у 1978 р. На той час колегами Петера Адама були відомий
перекладач Ласло Немеш (Nemes László), угорська поетеса Агнеш Ґерґей (Gergely Ágnes) та
германіст Дьордь Валко (Walkó György).
Петер Адам переклав угорською мовою безліч есе, наукових видань та творів художньої
літератури французьких письменників. Серед авторів були такі імена, як Жан Поль Сартр
(Jean-Paul Sartre), Роланд Барт (Roland Barthes), Мішель Фуко (Michel Foucault), П’єр Бурдьє
(Pierre Bourdieu) та ін. Разом зі своїм другом, французьким письменником, драматургом і
перекладачем Морісом Рено (Maurice Regnaut) Петер Адам перекладав також угорську літературу французькою мовою.
Ідея створення Французько-угорського культурологічного словника, за словами укладача, знову ж таки належить Іштвану Барту, тодішньому директору видавництва «Корвіна»,
укладачеві Англійсько-угорького та Американсько-угорського культурологічних словників.
Уперше розмова Петера Адама з Іштваном Бартом про підготовку двомовного культурологічного словника відбулася у 2002 р. А влітку 2004 р. із жіночою постаттю на обкладинці –
алегоричним зображенням Французької республіки – у видавництві «Корвіна» побачив світ
Французько-угорський культурологічний словник. Йому притаманна надзвичайна розмаїтість
статей. Дати, шансонетки, історичні річниці, народні звичаї, назви різносортних вин, славетні битви, цитати з художньої літератури, відомі полководці, банальності, крилаті вислови,
відомі сорти сирів та назви кулінарних делікатесів – усе це зібрано в реєстрових статтях на
перший погляд «нікудишнього» культорологічного словника – так характеризує у передмові свою роботу сам укладач Петер Адам [2:5]. На запитання «Чим саме пов’язуються між
собою заголовні статті?» автор дає таку відповідь: «(...) усі вони знаходяться (...) у головах
шістдесяти мільйонів французів. Те, що ці речі, факти, поняття від Бордо до Страсбурга, від
Шербурга до Марселя нікому не потрібно пояснювати. І що в буденній мові, в газеті чи по
радіо, або по телебаченню достатньо зробити тільки натяк, як усі розуміють, про що йдеться.
Навіть якщо більшість людей і не усвідомлює, що усе це вони знають, що усе це міститься в їх
головах». Автор запитує самого себе: «Яким має бути цей словник? (...) із чим він буде мати
споріднені риси – із лексиконом чи з невеличким есе?» [2:6]. Вирішити цю дилему авторові
допоміг Англійсько-угорський культурологічний словник Іштвана Барта, що потрапив до його
рук: «Без цього видання моя книжка була б зовсім іншою, і взагалі, чи насмілився б я на таку
справу» [2:6].
Італійсько-угорський культурологічний словник
У 2008 р. в Угорщині з’являється ще одна лексикографічна робота із серії двомовних культурологічних словників – Італійсько-угорський культурологічний словник, автором якого є
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Ласло Стано. Культурологічний словник як жанр пізнавальної літератури важко піддається
визначенню. Те, що саме має бути у словнику у певних межах добору реєстру, попри передчуття автора, з’ясовується ще і його особистим смаком, – пояснює укладач [8:6]. У передмові
до словника автор описує цікаву історію, яка сталася з ним ще на початку вивчення італійської мови: «Я обідав у товаристві італійців у одному із ресторанів, які хотіли скуштувати
щось угорське, і цього разу вони вибрали голубці. Їжа їм смакувала, а один з них запитав:
«Звідки ви постачаєте капусту як сировину? «Sono cavoli nostri», – відповів йому я, вважаючи,
що кажу італійською, що це наша капуста. Італієць здивовано подивився на мене, нічого не
сказав, а потім пробубнів щось подібне: «як ні, то ні» і відвернувся від мене. Дещо пізніше я
дізнався, що вираз «cavoli miei/nostri» має значення: «не твоє діло, тобі що до того?» Я образив гостя, сам не знаючи того (правильно було б вжити слово «nostrani»).
Аби уникнути таких ситуацій у нагоді може стати культурологічний словник. « (...) ось
тут і починається культурологічний словник» [8:5] – констатує укладач і наводить ще один
комічний приклад з угорської преси: «На світанку у суботу на одному з найбільших вулканів Європи – Етни на висоту сотні метрів виривалися вогняні язики... Виверження тривало
близько півтори години, супроводжуючий потужний гуркіт виверження можна було почути
навіть у Сицилії» [8:5]. Такі помилки не потребують особливих коментарів, і казуси такого
роду трапляються у будь-якому мовному просторі.
Італійська культура, як і кожна національна культура, тісно пов’язана з культурою інших
націй. Особливо живими є латинські корені. Італійці завжди підтримували тісні зв’язки з
народами інших країн, вплив глобалізації не оминув і Італію. Добираючи реєстрові одиниці, укладач італійсько-угорського культурологічного словника першочергово брав до уваги
два аспекти. Передусім, що усі явища, які підлягають розгляду, мають бути пов’язані з Італією. Заголовні слова мають віддзеркалювати культуру італійців. Власні назви залучалися
до словника тільки за умови, що вони є складовою певного поняття або сталого виразу, це
стосувалося, зокрема і топонімів та назв установ. Винятком були лише ті назви, які пов’язані
з певною легендою, традицією, наприклад, Беневенто (Benevento) – це назва міста у регіоні Кампанія, яке стало відомим завдяки легендам про відьом.
Ласло Стано пояснює, що при формуванні словникового реєстру він намагався уникнути
повторів інформації, яку подають у лексиконах, підручниках, словниках тощо. У разі інформації про певну мовну одиницю добиралися такі означення понять, якими володіє кожний
пересічний італієць. Ядро заголовних статей складають італійські стереотипи у порівнянні
з іншими культурологічними словниками. Італійсько-угорський культурологічний словник
вирізняється новизною: наявністю цитат, висловів та оцінок з вуст іноземців про Італію:
«Вони були включені у склад культурологічного словника тому, що про Італію, напевно, частіше, ніж про будь-яку іншу країну, створюється подвійне уявлення: така Італія, якою вона
є, і, якою її бачать інші» [8:7]. У кінці Італійсько-угорського культурологічного словника читачеві запропоновано покажчик італійських власних назв у алфавітному порядку італійської
абетки, у якому вміщено прізвища, імена та загальні назви, що існують у колективній свідомості італійців [8:302–304].
Російський культурологічний словник
Російський культурологічний словник відомого перекладача російської літератури
Андраша Шопроні вийшов друком у будапештському видавництві «Корвіна» у 2008 р.
Автор починає та закінчує короткий вступ до свого словника зауваженнями щодо
неосяжності кожної культури, тобто неможливості створити ідеальний культурологічний
словник, який би задовільнив потреби всіх користувачів та критиків. «Никто не обнимет необъятного», цитує Андраш Шопроні Козьму Пруткова та додає слова поета Ігоря Северяніна:
«Всех женщин все равно не перелюбишь».
Автор зазначає що цей словник містить у собі як старі, сталі явища культури, так і нові,
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до яких належать події останніх двох десятиліть. Неможливо повністю уникнути явищ культури періоду Радянського Союзу, адже Росія сімдесят років існувала у його складі, а іноземці
дуже часто ототожнюють Росію з Союзом Радянських Соціалістичних Республік. Цим
пояснюється наявність у Російському культурологічному словнику таких словникових статей,
як, наприклад, «Крым» та «Чернобыль» [7:5–6].
Під час укладання будь-якого словника найважливішою є проблема пошуку критеріїв
добору його лексичних одиниць. Стосовно Російського культурологічного словника Андраш
Шопроні не дає чіткого визначення щодо критеріїв відбору лексики. За його словами, він
користувався складеним ним особисто, протягом багаторічної перекладацької роботи, словником, а також користувався енциклопедичними виданнями, словниками, літературними
набутками російської культури, використовував довідкові видання з питань історії, побуту,
традицій тощо.
Російський культурологічний словник нараховує більш ніж дві тисячі словникових статей,
у яких реєстрові слова подаються кирилицею за російським алфавітом із наступним угорським перекладом.
До словникового складу увійшли лексичні одиниці – концепти російської культури, що
відкривають для угорського читача зміст російських реалій. Словникова стаття, крім розкриття значення заголовних слів, містить у собі розмаїту, пов’язану з ним інформацію про
історичні, етнографічні, політичні, географічні, музичні, краєзнавчі відомості. Надається
також інформація про сферу вживання заголовних слів. Посилання у словникових статтях
позначаються стрілкою (→).
Вибрана використана література нараховує 40 угорськомовних та 44 російськомовних
джерел, серед яких перераховуються різні за своїм призначенням, обсягом і тематикою видання: це і статті з актуальної на час укладання словника преси, історичні нариси, енциклопедії, словники, довідники, наукові видання й підручники, російська художня література,
й видання про символіку Росії, книжки про відомих політиків, визначних представників
російського мистецтва і про мистецтво взагалі, про російську православну церкву, про побут та звичаї. У цьому покажчику фігурують також географічні довідники, книжки з країно
знавства, російської кулінарії, видання про окультизм, усну поетичну творчість російського
народу і національностей Росії тощо.
У кінці Російського культурологічного словника автор-укладач подає так званий індекс:
своєрідний перелік словникових статей та культурологічної інформації словника майже на
ста сторінках [7:479–573]. Індексний ряд містить сім великих категорій – особи, природо
знавство, суспільство, історія, мистецтво, буденщина та інше, – що у свою чергу, поділяються
на 62 підрозділи.
24 січня 2013 р. у мене була нагода особисто зустрітися та поспілкуватися з Андрашем
Шопроні. Під час розмови ми порушили низку питань про створення українсько-угорського культорологічного словника: Для кого створюється культурологічний словник? Яким
має бути обсяг реєстрових статей словника? Яким має бути мовний стиль словника? З яких
джерел треба і можна брати інформацію для словника? Що краще використовувати під час
укладання словника: алфавітний порядок розташування реєстрових статей чи розподіл на
тематичні групи? Чи варто перелічувати осіб сучасної політичної еліти? Чи доцільно вмістити у словник прислів’я, афоризми, крилаті вислови, гасла тощо? Чи потрібен ілюстративний
матеріал? Відповіді на ці запитання можна отримати тільки після ретельного перегляду наявних двомовних культурологічних словників. І чим більше буде таких словників, тим чіткіше буде вимальовуватися структура їх укладання.
Отже, як висновок, можна сказати, що при укладанні і доборі словникових статей більшість упорядників керувалися суб’єктивними чинниками, аби якомога повніше передати
культурологічні реалії, які не зафіксовані іншими лексикографічними працями.
На закінчення моєї доповіді дозвольте зачитати цитату із статті Вахтанга Івановича Ке81
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буладзе, що з’явилася з приводу продовження публікації Європейського словника філософій
«Vocabulaire européen des philosophies. Dictionnaire des intraduisibles» в українському викладі:
«Мислення завжди починається з виклику, відповідаючи на який, ми починаємо розуміти,
хто ми є насправді, в якому світі ми живемо, і яка доля нас чекає. (...) ми починаємо розуміти, що неперекладність – це свідчення культурного розмаїття, яке і є справжнім інтелектуальним багатством, поціновувати незрозуміле як прояв чужого розуму, усвідомлювати, що
справжня людяність можлива лише як багатоголосся різних голосів, як переплетення різних
культурних традицій, як співіснування й діалог багатьох розумів» [12].
ЛІТЕРАТУРА
1. Banczerowski Janusz. A nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdései / Janusz Banczerowski. – Budapest: ELTE BTK Szláv és Balti Intézet Lengyel Filológiai Tanszék, 2000. – 402 c.
2. Ádám Péter. Francia–magyar kulturális szótár / Péter Ádám. – Budapest: Corvina Kiadó Kft.,
2005. – 256 c.
3. Bart István. Amerikai–magyar kulturális szótár / István Bart. – Budapest: Corvina. Kiadó Kft.,
2000. – 160 c.
4. Bart István. Angol–magyar kulturális szótár / István Bart. – Budapest: Corvina. Kiadó Kft.,
1998. – 273 c.
5. Gy.Horváth László – Turai Hedvig szerk., Japán Kulturális Lexikon / L. Gy Horváth. – H. Turai
szerk.: Budapest: Corvina Kiadó Kft., 1999. – 272 c.
6. Györffy Miklós. Német-magyar kulturális szótár / Miklós Györffy. – Budapest: Corvina kiadó
Kft., 2003. – 248 c.
7. Soproni András. Orosz kulturális szótár / András Soproni. – Budapest: Corvina Kiadó Kft.,
2008. – 573 c.
8. Sztanó László. Olasz-magyar kulturális szótár /László Sztanó. – Budapest: Corvina kiadó Kft.,
2008. – 304 c.
9. Interjú: Adám Péter. – 2012. április. – Режим доступу: http://ekultura.hu/olvasnivalo/egyeb/
cikk/2012-05-06+11%3A00%3A00/interju-adam-peter-2012-aprilis.
10. Kulturális szótárak a Corvina kiadótól, 2003. – Режим доступу: http://www.delmagyar.hu/
belfold_hirek/kulturalis_szotarak_a_corvina_kiadotol/1057076.
11. Лексикон неперекладностей – неперекладність лексиконів.
Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/leksikon-neperekladnostey-neperekladnist-leksikoniv.

82

К. М. Манолаке

УДК 030(478)
К. М. Манолаке
к. полит. н.,
директор Института энциклопедических исследований АН Молдовы,
ОПЫТ СОЗДАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ НА ПРИМЕРЕ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ «МОНАСТЫРИ И СКИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА»
Статья посвящена одному из последних изданий Института энциклопедических исследований
АНМ – энциклопедии ‹‹Монастыри и скиты Республики Молдова››. Представлена история издания,
сведения об авторском составе, этапы разработки, структура работы. Упоминаются премии престижных книжных выставок, которых удостоилась данная энциклопедия и другие издания Института.
Ключевые слова: Академия наук, Митрополия, энциклопедия, монастыри, скиты, книжная выставка.
The paper is dedicated to one of the last publications of the Institute of Encyclopedic Studies of the ASM,
«The Encyclopedia of Moldovan Monasteries and Priories». It includes information about the history of the
edition, the team of contributors, the stages of development, the structure of the work. Awards of prestigious
book fairs awarded to this encyclopedia and other publications of the Institute are also mentioned.
Key words: Academy of Sciences, Metropole, encyclopedia, monasteries, priories, book fair.

Исследование, осмысление и освещение культурного наследия Республики Молдова является одним из постоянных направлений деятельности Института энциклопедических исследований Академии наук Молдовы.
Одним из последних научных проектов Института стало исследование культовых сооружений на территории республики. Наиболее важным и заметным проявлением духовной
жизни страны являются 65 монастырей, находящихся под юрисдикцией Митрополии Кишинева и всея Молдовы и Бессарабской митрополии. Исходя из вышеизложенного и принимая во внимание повышенное научное внимание к духовным обителям, академик Георге
Дука, председатель редакционной коллегии Энциклопедии Молдовы и Е.В.П. Владимир, митрополит Кишиневский и всея Молдовы, член редакционной коллегии, инициировали научное исследование монастырей Молдовы.
7 июня 2011 г. в монастыре Курки состоялось совместное заседание представителей Академии наук Молдовы и Молдавской митрополии, в рамках которого были предложены общая концепция и план разработки энциклопедического издания «Монастыри и скиты Республики Молдова». Следует напомнить, что в том же монастыре 22 мая 2013 г. было подписано
соглашение о сотрудничестве между Академией наук Молдовы и Молдавской митрополией.
Документ предусматривает осуществление совместных профильных научных проектов, в
том числе и энциклопедических работ.
В разработке энциклопедии «Монастыри и скиты Республики Молдова» приняли участие 33 автора: среди них ученые, исследователи, музееведы, богословы (1 академик, 1 членкорреспондент, 1 доктор габилитованный, 18 докторов наук, 12 ученых-исследователей, по
специальности: история, архитектура, искусство, география, экономика, музыка и т.д.). Двенадцать авторов являются штатными сотрудниками Института энциклопедических исследований.
Исследователи прошли через все этапы, необходимые для разработки комплексного
научного труда. Были изучены сотни монографий, специализированных научных статей,
83

К. М. Манолаке

рукописей, писем, равно как и материалы государственных и частных архивов. Были осуществлены выезды в каждый из исследуемых храмов. Выпущенный труд включает 110
авторских листов (800 страниц), 1200 единиц иллюстративного материала (70 процентов которого опубликовано впервые), десятки архивных дел и т.д.
Энциклопедические материалы были отредактированы академиком Андреем Ешану
и редакторами Института энциклопедических исследований. Издание отрецензировано
академиком Валерием Пасатом, членом-корреспондентом Демиром Драгневым, доктором
Николае Фуштей. Второе издание было смакетировано дизайнером Виталием Поголшей.
Данная работа – обобщающее исследование, что включает в себя в определенных
географических рамках вопросы истоков и эволюции монашества в христианском мире,
способы и основные принципы, организации монашеской жизни, монастырские владения,
искусство и архитектура монастырских комплексов); старые монастыри (разделенные на
исторические и исчезнувшие монастыри); новые монастыри и скиты, приложения, перечень
имен и мест, а также историографию вопроса, общую библиографию. Типовая модель статьи
о монастыре включает: дату основания, краткий исторический обзор (в том числе информация об археологических исследованиях, предпринятых до настоящего времени), храмовый праздник монастыря, сведения об игуменах, монашеской общине, земельных владениях, старых и новых зданиях, реликвиях, монастырской библиотеке, монастырской печати
(старой и новой), расшифровку и описание поминальной книги, внутренних и внешних
захоронений, расшифровку надгробных надписей, иконографические сведения (художник,
стиль, и пр.) и т.д.
В рамках XXII Международной книжной выставки в 2013 г., прошедшей в период 3 августа – 31 сентября в Кишиневе, книга удостоилась гран-при «Кореси», в честь первопечатника
дьякона Кореси. Годом ранее этой же высокой награды в рамках Международной книжной
выставки удостоилось энциклопедическое издание «Республика Молдова». Еще раньше, в
2011 г., книгой года была признана книга «Национальные символы Республики Молдова».
«Многоязычный словарь по органической химии» удостоился той же премии в 2012 г.
Выход в свет книги «Монастыри и скиты Республики Молдова» широко освещался средствами массовой информации.
Как продолжение этого проекта, Институт энциклопедических исследований планирует
разработку энциклопедического издания «Православные церкви Республики Молдова».
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Начальник відділу секретаріату Вищої ради юстиції України, доктор історичних наук
Ірина Борисівна Матяш у доповіді «Енциклопедичний довідник «Українські організації у світі»: до питання про принципи укладання» зупинилася на актуальності
ідеї створення такого видання, методах та принципах його укладання, теоретичних
засадах підготовки. Доповідач розглядає кілька наукових підходів, які варто задіяти
при підготовці енциклопедичного довідника інформаційного типу, а саме: системний, соціокультурний, історико-психологічний. Обґрунтовані І. Б. Матяш засади
творення довідника можуть бути використані при створенні різноманітних довідників, які покликані бути не лише джерелом певної інформації, а, насамперед, цілісним,
системним, інтегральним описом того чи іншого явища.
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ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ДОВІДНИК «УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ У СВІТІ»:
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ
У статті обґрунтовано необхідність створення енциклопедичного довідника «Українські організації в світі», присвяченого громадським об’єднанням закордонних українців, який має стати підґрунтям для формування колективного портрету української спільноти через відтворення діяльності
українських організацій та життя українських родин.
Ключові слова: енциклопедичний довідник, закордонні українці, українські організації.
The need of creating of the universal encyclopaediacal issue «Ukrainian organizations in the world»
are substantiated. The issue should be dedicated to the foreign Ukrainian public association. The reference
book will become the basis for the formation of the collective portrait of Ukrainian community through the
Ukrainian organitation activity.
Key words: Encyclopedic Reference, foreign Ukrainian community, Ukrainian organizations.

Ідея створення довідника «Українські організації у світі» репрезентована на засіданні
Ради старійшин Міжнародного громадського об’єднання «Ми Українці» восени 2012 р. Відтоді на різних рівнях обговорювалися організаційні питання цього проекту, який знайшов
підтримку в урядових та наукових колах, громадських організаціях. Довідник передбачається
енциклопедичного типу, присвячений громадським об’єднанням закордонних українців як
підґрунтя для формування колективного портрета української спільноти через відтворення
діяльності українських організацій та життя українських родин. Потреба в такому виданні зумовлена відкритістю сучасного суспільства, багатовекторністю взаємодії українських
громад у різних країнах світу та браком комплексного довідника про громадські об’єднання
українців у зарубіжних країнах.
Зрозуміло, що реалізувати цей проект неможливо зусиллями однієї особи. Його підготовка має «колективний» характер, як з точки зору об’єкта, так і з точки зору суб’єкта-виконавця. Відтак до роботи над довідником (мова видання на першому етапі – українська, в
перспективі – англійська) планується залучити науковців різних країн, представників громадських організацій, дипломатичних працівників, журналістів, бібліографів. Такий спосіб
підготовки зумовлений не лише специфікою змісту, але й широтою джерельної бази видання, яка має охоплювати архівні фонди установ та організацій і фонди особового походження,
що зберігаються в українських і зарубіжних архівах, приватні архівні колекції, історіографічні та бібліографічні джерела.
Очевидно й те, що зона інтересів проекту лежить на перехресті джерелознавства, біографістики, соціології, філософії та інших гуманітарних наук. Зважаючи на об’єктивно притаманне сучасній науці прагнення інтегрального, системного, цілісного розгляду об’єктів і
явищ, що вивчаються, довідник енциклопедичного типу як просопографічний портрет української спільноти за межами України можна створити лише за умови використання інструментарію цих наук. Враховуючи думку Моріса Хальбвакса про те, що колективна пам’ять
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ґрунтується на особистісній пам’яті, оскільки історія життя людини є частиною суспільної
історії, варто окреслити дві складові проекту – історія організацій та історія родин (осіб), що
зумовлює вибір принципів та методів підготовки довідника.
З огляду на інтегративність як ключову особливість проекту в процесі його підготовки
видається важливим з точки зору теоретичних засад підготовки довідника опиратися на такі
наукові підходи і принципи.
Системний підхід, який полягає в тому, що об’єкт розглядається як цілісна система з відповідно структурованою сукупністю елементів, а також певним типом взаємозв’язку цих
елементів і характерних їм рис і властивостей.
Соціокультурний підхід, що передбачає вивчення родини та діяльності її окремих представників з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку, суспільно-політичного
життя, стану духовного життя, науки, культури. Оскільки кожен із представників роду перебував у постійній взаємодії з культурним світом (суспільством), потребує окремої уваги
аспект персонального впливу на формування культурних традицій. У світовій науці під терміном «традиція» розуміють специфічний вид соціального наслідування, орієнтований на
точне відтворення попередніх зразків соціальності спосіб фіксації інформації. Традиція спирається на факт соціалізації індивідів, на їх приналежність до певної спільноти, що особливо
важливо у випадку дослідження діяльності українських організацій і родин у світі.
Історико-психологічний підхід, який передбачає оцінку дій соціальної групи з погляду
їх впливу на характер і спрямованість історичного процесу (принцип історичного ефекту)
та дослідження спрямованої на зміцнення соціальних умов групової поведінки, що має історичний ефект (принцип психологічної інтерпретації). Згідно з обґрунтованим видатним
російським психіатром і психологом В. Бехтєревим законом спадковості, сутність якого
полягає у визнанні стабільного зв’язку між історичним досвідом певного колективу і його
діяльністю, історичний досвід колективу передається через виховання і традиції та стає поштовхом до суспільно значущої діяльності.
Специфіка видання зумовлює потребу звернення серед інших до таких методів.
Хронологічний метод, який передбачає вивчення подій, що відбулися, у взаємозв’язку і
часовій послідовності з урахуванням змін, що відбулися.
Метод соціальних трансмісій, запроваджений до наукового обігу французькими соціологами Даніелем Берто і Ізабель Берто-В’ям, дозволяє визначити вплив сімї на долі наступних поколінь шляхом передання так званого соціального капіталу, який може мати як матеріальний, так і нематеріальний (соціальний статус, географічна локалізація) еквівалент.
Під трансмісіями розуміють сутність умов походження (соціальне середовище, рівень прибутків, освітній рівень, культурні потреби, норми поведінки, цінності, табу тощо), які приймають нащадки від предків і того, як прийняла їх дитина. Метод трансмісій щодо окремих
осіб визначає, як походження впливає на долю, а щодо роду дозволяє встановити істотні
настанови існування, зв’язок представників роду. Розрізняють трансмісію за ідентичністю
(дитина повністю відтворює соціальну реалізацію батьків або їх нереалізоване бажання) і
трансмісію за еквівалентністю (спосіб життя нащадка пов’язаний зі способом життя предків) та різні види співвідношення «консервації» та трансмісії в долях роду.
Метод історії життя як особливої форми індивідуально-субєктивної розповіді, яка не
залишає поза увагою двох реально існуючих полюсів людського життя: індивідуального і
соціального, демонструє соціальну обумовленість життєвих шляхів.
Доцільним є й звернення до такого методу дослідження колективних біографій як просопографія, яка кожну особу, що потрапила в поле наукової зацікавленості дослідника, розглядає як особистість та індивідуальність. Навіть за відсутності достатньої кількості документального і наративного матеріалу він дозволяє шляхом історичного занурення реконструювати особистість у її громадському, суспільному і приватному житті. Використання біо
графічного методу дає змогу виявити типові риси життєвих історій емігрантів та отримати
87

І. Б. Матяш

цілісну і коректну характеристику української громади за межами України.
Структура видання передбачає розташування статей у загальному розділі та в розділах,
присвячених окремим країнам, а також – вступ, предметний, географічний та іменний покажчики. Обов’язковими елементами статей-гасел є історія створення, основні напрями діяльності, здобутки, видатні представники, наявність архіву та місце його зберігання,
бібліографія, контактна інформація, адреса веб-сайту (для організацій, що діють нині). Видання передбачається ілюстрованим.
Попередньо визначено такі основні блоки реєстру гасел довідника «Українські організації
в світі»:
1) світові/європейські організації українців (Українська всесвітня координаційна рада,
Світовий конгрес українців, Європейський конгрес українців та ін.);
2) міжнародні українознавчі організації (Міжнародна асоціація україністів, Міжнародна
асоціація «Україна і світове українство», Міжнародна асоціація українських етнологів та ін.);
3) українські наукові інституції/вищі навчальні заклади (Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді, Наукове товариство ім. Шевченка в США, Українська вільна академія наук, Канадський інститут українських студій, Український науково-дослідний інститут Гарвардського університету (США), Український вільний університет у Мюнхені, Японська асоціація
українознавства та ін.);
4) українські бібліотеки і музеї (Бібліотека та архів ім. Т. Шевченка в Лондоні, Українська
бібліотека імені С. Петлюри в Парижі, Український музей у Нью-Йорку, Українськоканадський музей-архів Альберти, Село спадщини української культури та ін.);
5) об’єднання закордонних українців (Державний орган самоврядування українців Угорщини, Конгрес українців Естонії, Асоціація українців у Республіці Ірландія, Об’єднання
українців у Франції, Асоціація українців у Каталонії «Червона калина», Спілка українців у
Португалії та ін.);
6) організації двостороннього співробітництва (Дансько-українське товариство, Товариство «Українсько-грецька Думка», Словацько-українське товариство, Фундація «УкраїнаСША», Українсько-американська фундація Голодомору та ін.);
7) молодіжні організації українців (Спілка української молоді, Союз українських студентів
Канади, Організація української молоді ПЛАСТ, Молодіжна організація «Асоціація молодих
українців Республіки Молдова «Злагода», Спілка українських студентів Франції та ін.);
8) жіночі організації (Організація українських жінок у Великій Британії, Українська
національна жіноча ліга Америки та ін.);
9) професійні організації (Асоціація українських і американських професіоналів, Товариство українських канадських професіоналістів і підприємців та ін.);
10) культурно-мистецькі об’єднання (Товариство української культури в Угорщині,
Українське культурно-просвітницьке товариство «Дніпро» (Латвія), Українська школа мистецтв (Франція), Школа українського танцю «Барвінок», Танцювальний ансамбль «Шумка»,
Канадська капела бандуристів, Хор імені О.Кошиця, Фестиваль писанки у Вегревілі (Канада), Асоціація культурного обміну «Україна» в Швейцарії);
11) українські видавництва та видання (видавництво «Тризуб», журнал «Українське
коріння», газета «Європейський українець» та ін.);
12) українські правозахисні організації (Українсько-американська асоціація адвокатів,
Українська громадська правозахисна організація громадян України в Італії «Оберіг»);
13) релігійні організації (Ліга Українських Католицьких Жінок, Українська Православна
Церква в Канаді, Греко-католицька церква в Польщі, Асоціація українських католиків США
у Провіденсі, Парафія Собору Св. Володимира Великого в Парижі та ін.);
14) спортивні об’єднання.
Як писав наш відомий канадський сучасник Петро Саварин, «подеколи рухається спільнота вперед великими жертвами чи здобутками геніяльних одиниць, однак нормально вся88
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кий прогрес – це сума змагань багатьох поколінь, через довгі десятиліття, а то й століття.
Що більше, великі люди не виростають самі зі себе, як гриби по дощі, а з певного оточення,
на певному придатному вже ґрунті, на фундаментах, що їх поставили попередники». Тому
етико-психологічною складовою ідеї проекту є належне вшанування діяльності українських
організацій та окремих українців на світових теренах, засвідчення поваги і пам’яті про них
в Україні.
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Олександр Євгенович Музичко, кандидат історичних наук, у доповіді «Участь
одеських істориків у енциклопедичних проектах кінця ХІХ ст. – 20-х років ХХ ст.»
зупинився на внескові одеських істориків, зокрема В. Крусмана, Ф. Успенського,
О. Маркевича, у енциклопедичну справу, проаналізував участь цих та інших науковців у енциклопедичних проектах, що здійснювали у той час на території Росії, України, США. Дослідник називає не один десяток імен істориків Одеси, що плідно спів
працювали з редакціями низки енциклопедичних видань. Звертає на себе увагу інформація про участь одеських науковців у роботі Комісії для складання біографічного словника українських діячів ВУАН, документи, матеріали якої було видано у Києві
2003 року.
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УЧАСТЬ ОДЕСЬКИХ ІСТОРИКІВ В ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ПРОЕКТАХ
КІНЦЯХІХ СТ. – 20-х РОКІВ ХХ СТ.
Метою статті є висвітлення участі одеських істориків в енциклопедичних проектах кінця ХІХ –
20-х років ХХ ст., що видавалися на території Росії, України, США. Зокрема, розкрито діяльність у цій
сфері істориків В. Крусмана, Ф. Успенського, О. Маркевича та ін. Деякі проекти виявилися нереалізованими.
Ключові слова: Одеса, історики, енциклопедія.
The aim of the article is to highlight the participation of historians in Odessa encyclopedic projects of the
late XIX – 20 years of the twentieth century. Which were published in Russia, Ukraine, USA. In particular,
expand the activities of historians V. Krusman, F. Uspensky, O. Markewycz et other. Some projects were not
realized.
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На перший погляд, відображені в енциклопедіях досягнення історичної науки не мають
вирішального значення для її розвитку, а у біографіях їх авторів, істориків, займають місце
лише суто побічного продукту діяльності, або просвітництва. Саме з огляду на панування
цього погляду, напевно, відомості про доробок окремих істориків в енциклопедичній галузі
в біографічних студіях або маргіналізуються, або й узагалі не згадуються, тим більше, якщо
йдеться про провінційну історіографію. Зокрема, такий приклад дає аналіз стану дослідження розвитку історичної думки в Одесі.
Метою цієї статті є систематизація даних історичних джерел про внесок одеських істориків позитивістської доби у розвиток енциклопедичної справи, участь їх в енциклопедичних
проектах, у тому числі й нереалізованих. Опрацьовано значний масив джерел, серед яких не
лише енциклопедичні видання, але й епістолярні та актові матеріали.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття Одеса була, безперечно, головним історіографічним центром Південної України завдяки наявності тут Новоросійського університету
з Історико-філологічним та Бібліографічним (фактично – історіографічно-літературознавчим) товариствами при ньому, Одеських вищих жіночих курсів, найстаршого серед наукових історичних товариств України Одеського товариства історії та старожитностей, численних середніх навчальних закладів, де також працювала низка відомих істориків, які поширювали історичні уявлення серед молодшої аудиторії. У цих закладах та установах працювало
багато авторитетних істориків та аматорів. Прагнучи сформувати націєцентричні погляди
своїх народів на власні історії, різні одеські національні громади організували свої осередки
історичних студій: гурток для вивчення історії та культури євреїв 1890-х років, Товариство
для просвіти серед євреїв, українські гуртки, переважно «Просвіта» (1905 – 1909), польські.
Саме з цим національним середовищем пов’язані перші з відомих нам випадків участі
одеських істориків в енциклопедичних проектах. Найвидатніший єврейський історик Шимон Дубнов у 1892 р. встановив контакти з віденським публіцистом Ісидором Зінґером з
приводу участі у виданні енциклопедії єврейських знань німецькою або французькою мовою. Такий проект цілком відповідав концепції Ш. Дубнова, озвученій ним у своїй відомій
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програмовій статті, опублікованій в Одесі, що передбачала заклик до систематизації даних з
єврейської історії, підготовчої роботи задля подальшого видання великого наукового компендіуму. Однак це видання затягнулося до початку ХХ століття, коли той самий І. Зінґер з
більшим успіхом організував у Нью-Йорку видання «The Jewish Encyclopedia». Ш. Дубнов
став редактором-консультантом з історії російських євреїв. Йому надсилали у великих сувоях надруковані на пергаменті списки статей в абетковому порядку, з пробілами для вставки,
назв яких бракувало. Упродовж двох-трьох років від 1898 р. Ш. Дубнов надсилав ці документи до США з доповненнями. Він листувався у справах редагування з редактором відділу
загальноєврейської історії Готардом Дейтшем та російсько-єврейської історії Германом Розенталем. Отримання кожного нововиданого тому Ш. Дубнов сприймав як свято [1: 187, 202,
245, 260]. У 1903–1904 рр. в енциклопедії були надруковані три статті Ш. Дубнова, написані в
Одесі, про Ваад чотирьох країн, Якоба Франка та хасидизм [2].
Окрім цього, у 1895–1896 рр. Ш. Дубнов разом з Давидом Кагане, Равницьким, М. Айзенштадтом брав участь у засіданнях комісії Товариства просвітництва євреїв, що обговорювала план Ахад-Гаама про видання єврейської енциклопедії в Російській імперії російською
мовою коштом фінансиста Висоцького.
Щодо одеських українських істориків, то один з них, С. Шелухін уже у 1930-х рр., вітаючи
видавців західноукраїнської «Української загальної енцикльопедії» з успішною реалізацією
проекту, «святом української культури», згадував, що ще у 1903 р. він, І. Луценко та І. Липа
«в Одесі мріяли про це видання на зразок від Павленкова. Ми бачили в опрацьованні більші
труднощі, як в засобах. Коли б українська енциклопедія відріжнялася від чужих тільки мовою, то на кой вона! Потрібно, щоб українська енциклопедія своїм змістом товаришувала як
найбільше з правдою, з науковою істиною. «Пізнайте істину і вона визволить вас» [3: 1–2].
Втім, це видання не було реалізовано.
Інший провідник одеських українців В. Буряченко (1888–1930) у 1910-х рр. листувався з
редактором «Нового энциклопедического словаря» Брокгауза та Ефрона К. Арсєньєвим. Він
консультував російського вченого щодо джерел та літератури про український та білоруський національний рухи [4: 3–4, 9].
11 жовтня 1914 р. на засіданні Одеського бібліографічного товариства була заслухана доповідна записка Л. Чижикова з пропозицією започаткування роботи товариства над виданням словника місцевих уродженців та діячів. За його задумом, статті цього видання мали
будуватися на кшталт формулярних списків діячів. Доповідь викликала дискусію про зміст
поняття «місцевий діяч». Так і не дійшовши згоди, члени товариства вирішили обмежитися Одесою, а не всім Новоросійським краєм. Перші варіанти статей мали публікуватися в
«Известиях» товариства. Товариство створило комісію, до якої увійшли голова товариства,
професор кафедри російської історії Новоросійського університету І. Линниченко та члени
Л. Чижиков, О. Де-Рібас, А. Флоровський, С. Аваліані [5]. Однак усе зупинилося на початковій стадії.
Значно успішнішою на зламі століть виявилася співпраця одеситів зі столичними виданнями, у першу чергу енциклопедією Брокгауза та Ефрона. У 1890-х рр. тут були опубліковані
загальна стаття про Візантійську імперію Ф. Успенського (згодом передрукована з незначними доповненнями у новому виданні на початку ХХ ст.), Р. Віппера про кальвінізм та лютеранство. Упродовж 1899–1904 рр. Є. Щепкін (співпрацював з енциклопедією ще до переїзду
в Одесу з Москви та Ніжина) опублікував три статті: про лицарство у Західній Європі, Семирічну війну та хронологію [6]. Усі названі історики були професорами кафедри загальної
історії Новоросійського університету. Це професорське середовище урізноманітнив лише
Ш. Дубнов, опублікувавши у двох томах 1902 р. статті про франкістів та хасидизм (їх англомовні варіанти вже були згадані вище).
Ще більшою виявилася присутність статей одеських істориків на сторінках другого видання енциклопедії. Історик права, професор кафедри історії російського права Новоро92
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сійського університету В. Сокольський надрукував дві розлогі статті про збірник законів
грузинського царя Вахтанга та Візантійське право, а інший професор тієї ж кафедри О. Шпаков – про нещодавно померлого колегу, у 1860–1890-х рр. свого попередника на цій кафедрі,
видатного історика права Ф. Леонтовича. Викладач Одеських вищих жіночих курсів К. Флоровська опублікувала низку статей з середньовічної культури, зокрема, релігії. Однак більшість із них не були підписані. Багато років пізніше вона змогла пригадати лише авторство
статті про ліонського архієпископа ІХ ст. Агобарда. Можливо, що саме вона є автором низки
подібних статей, зокрема, про Адальберта та Алкуїна. Лише чотири статті історика були підписані: про папу Римського кінця ХІV – початку XV ст. Боніфація ІХ та про світських осіб
маркиза Монфератського Боніфація, німецьких імператорів XI ст. Генріха ІІІ та Генріха IV, в
яких головну увагу вона приділила церковній політиці імператорів [7].
Проте найбільшим є доробок професора кафедри загальної історії Новоросійського
університету В. Крусмана, який входив до титульних, неодмінних авторів енциклопедії, і
є автором десятків статей на тему середньовічної та ранньомодерної історії Західної Європи, переважно Англії та Німеччини, зокрема: «Альфред Великий», «Англія» (історія до 1688
року), «Бекет», «Бедфорд», «Вільгельм І Завойовник», «Вітенагемот», «Вітербо», «Велика хартія вольнощів», «Відродження», «Ганза», «Гільдії», «Гогенштауфени», «Генріхи Англійські»,
«Германія» та ін.
З професорів кафедри російської історії лише О. Маркевич взяв активну участь в енциклопедичному проекті – Російському біографічному словнику за редакцією О. Половцова.
У 1901 р. він опублікував статті про М. Ханенка, Н. Ханенка, Б. Хмельницкого та Ю. Хмельницького, у 1902 р. – про Є. Павловського та К. Павловського, С. Палаузова, у 1903 р. – про
П. Калнишевського, Г. Квітку та М. Костомарова. Привертає увагу, що майже всі ці статті є
українознавчими. Дуже важливим фактом є те, що О. Маркевич єдиний з одеських авторів
спопуляризував енциклопедичне видання, в цьому випадку саме те, в якому він брав участь,
в одеській пресі, оцінивши появу словника як «видатну працю» [8].
Колега О. Маркевича по кафедрі, вже згаданий І. Линниченко, попри загалом велику
творчу активність, взяв участь в енциклопедичних та довідкових проектах лише як автор
автобіографічних статей та реєстрів праць у виданнях товариств та установ, пов’язаних з
його науковою та педагогічною діяльністю [9]. Напевно, він так і не використав пропозицію
В. Семевського написати статтю про Литовсько-Руську державу в енциклопедії Гранат.
Аналогічну участь в енциклопедіях, тобто використання її як майданчика для автопрезентації, взяли професор кафедри історії російського права Ф. Леонтович і його вихованець,
історик права та юрист Г. Блюменфельд [10].
У листі до С. Мельгунова у 1917 р. І. Линниченко зазначав, що невдовзі опублікує повний
перелік своїх праць у черговому томі Критико-біографічного словника російських письменників та вчених за редакцією С. Венгерова [11: 21]. Однак цей том так і не побачив світ, а в
архіві видання виявити рукопис саме І. Линниченка не вдалося.
Натомість в архіві видання С. Венгерова вдалося виявити автобіографії та реєстри праць
учня І. Линниченка – С.Л. Аваліані, історика літератури, професора кафедри історії європейських літератур В. Лазурського та двох позаакадемічних істориків – священика, історика церкви та релігії, члена провідних одеських історичних товариств І. Стрельбицького та
І. Смоленського [12]. Текст останнього про свого батька Л. Смоленського є не автобіографією, а біографією, в якій найбільшу увагу привертає той факт, що син відверто називав
свого батька «стовпом українського національного руху в Одесі» 1860–1880-х рр., що цілком
відповідало істині [13: 1].
Колега В. Лазурського, історик літератури С. Вілінський єдиний з одеських істориків узяв
участь у просвітницькому, а не науковому виданні, опублікувавши лише протягом 1910 р.
23 статті в московській «Народной энциклопедии научных и прикладных знаний».
Професор кафедри історії християнської церкви О. Доброклонський у 1907 р. взяв ак93
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тивну участь у «Православной богословской энциклопедии или богословском энциклопедическом словаре», що видавали у Санкт-Петербурзі у 1900–1911 рр. за редакцією професора
А. Лопухина, а згодом Н. Глубоковського – однокурсника О. Доброклонського в Московській Духовній академії [14:VI]. Одесит подав до редакції «Православной энциклопедии» вісім статей: «Константин V», «Копроним», «Константин VI визант. император», «Констанций
ІІ», «Косой Феодосий», «Св. Косьма Халкидонский», «Квирин Кульман», «Люблинский сейм
1569 и уния». Однак на 12 томі видання було припинено на гаслі «Константинополь». Отже,
статті О. Доброклонського мали б увійти у 13-й том.
Російсько-імперська історія співпраці одеських істориків з енциклопедичними виданнями закінчилася на нереалізованому проекті. У травні 1915 р. названий О. Шпаков узяв
участь у з’їзді професорів кафедр російської історії та права, який відбувся у Московському університеті. Разом з О. Шпаковим Новоросійський університет представляли історики
І. Линниченко та Є. Трифільєв. Учасниками з’їзду були також представники Петроградського університету С. Платонов, В. Грибовський, С. Рождественський, Київського – В. Іконніков, М. Довнар-Запольський, М. Ясинський, Харківського – Д. Багалій, В. Савва, М. Клочков,
М. Максимейко, Варшавського – І. Малиновський та І. Козловський, Казанського – В. Івановський, Юрьївського – І. Лаппо та Ф. Тарановський, Томського – Г. Тельберг, Московського – М. Любавский, О. Філіппов та М. Богословский. Головуючим було обрано М. Любавського, секретарем – І. Лаппо [15].
Учасники з’їзду одностайно вирішили проводити такі зібрання кожні 5 років в університетських містах. У грудні 1919 р. з’їзд мав відбутися у Москві. За пропозицією професора
кафедри історії руського права Московського університету Олександра Микитовича Філіппова було прийнято рішення видати до І Історичного з’їзду у 1919 р. «Словаря к важнейшим
памятникам древнерусского права». О. В. Філіппов узявся за складання словника до вічових
грамот Пскову та Новгороду, Г. Тельберг – до І та ІІ Судебників, М. Ясинський, М. Максимейко, О. Малиновський, Г. Демченко – до першої редакції Литовського Статуту, Ф. Тарановський – Соборному Уложенню (припускалося, що з ним разом будуть працювати В. Удінцев
та В. Ширяєв), П. Верховський – Церковний Статут, Закон Судний людям та Книги Законні,
С. Шумаков – до Уставу грамотам Московської держави. О. Шпакову та М. Максимейко доручили скласти словник до договорів русичів з греками Х ст. [16]. Однак у буремному 1919 р.
вже було не до проведення з’їзду істориків, а роки війни унеможливили амбітний проект.
1920-ті рр. ознаменувалися загальним відродженням та пожвавленням наукового життя
і спробою відновити тяглість традицій. В енциклопедичній справі в Одесі це найяскравіше
відобразилося у планах Українського бібліографічного товариства видати біобібліографічний словник діячів Степової України [17].
У Ленінграді на початку 1925 р. засновано Русько-візантійську комісію АН, до роботи
в якій долучилася низка одеських науковців. Першим з них був професор-антикознавець
Б. Варнеке. На початку 1925 р. комісія доручила йому опрацювання творів одеських істориків ХІХ ст. Ф. Бруна, Н. Мурзакевича та В. Юргевича з метою виокремлення матеріалу
для використання у грецькому глосарії для перевидання словника Дюканжа [18: 84]. Йому ж
доручили керівництво візантинознавчими дослідженнями одеських науковців, зосереджених у Одеському відділенні ленінградської комісії (офіційно заснована у 1926 р.): викладачів
Одеського інституту народної освіти та Одеського інституту народного господарства А. Готалова-Готліба, П. Потапова, Є. Загоровського, І. Фааса, С. Дложевського та М. Болтенко.
6 листопада 1925 р. Є. Загоровський написав листа до голови Русько-візантійської комісії
РАН академіка В. Бенешевича, в якому дякував за обрання його у члени цієї комісії та доручення простудіювати візантійський аспект праці П. Бруна «Черноморье». Він висловлював
радість з приводу відновлення часопису «Византийский временник» та бажання надрукувати на його сторінках свої роботи. Зрештою, саме Є. Загоровському, а не Б. Варнеке доручили
дослідити біографії одеських істориків, зокрема візантологів, В. Юргевича, М. Мурзакевича,
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П. Бруна та В. Григоровича, що пізніше мали б увійти до згаданого словника [19: 1].
Реальніших форм набув інший позаодеський проект, пов’язаний з роботою у Києві
ВУАНівської «Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918 –
1933)» [20].
Про залучення до цього проекту тогочасного головного одеського історика-україніста
М. Слабченка та його учнів свідчать три листи (датовані квітнем 1929 р.) одесита до голови
щойно згаданої комісії М. Могилянського. Листи свідчать, що енергійний М. Слабченко з
величезним захопленням сприйняв запрошення киянина до співпраці, намагаючись якомога ширше залучити до неї і своїх численних учнів, серед яких провідне місце належало його
сину Тарасу. Він схвально сприйняв намагання керівників проекту надати статтям монографічного, наукового характеру, але неприйнятними для нього виявилися стислі терміни
надання статей та непорозуміння в закріпленні тем за конкретними авторами (стаття про
Алчевського, спочатку обіцяна М. Слабченку, була невдовзі передана іншій особі). М. Слаб
ченко наголошував, що впродовж року може обробити не більше двох життєписів. Втім, помітно, що М. Слабченко в підсумку сприймав і швидші темпи, вже навесні гарантуючи, що
надішле до Києва життєписи О. Плюща, К. Трутовського, В. Лесевича, Г. Барвінок, Д. Марковича. Хоча у листі М. Слабченка їх автори не названі, з інших джерел відомо, що біографію
філософа В. Лесевича опрацьовував аспірант Г. Князев, Г. Барвінок – П. Сікиринський, а поета О. Плюща – Л. Грищенко.
За собою М. Слабченко просив забронювати життєписи Авданова – гірняка, Авдєєва –
більшовика, Авсєєнко – київського приват-доцента, О. Агина – художника, Є. Адамовича –
партійного діяча, Адасовської – артистки, Є. Азаревича – професора права Новоросійського
університету, І. Аксанова – публіциста, Д. Алексєєва – масона, Алексєєнко – професора Харківського університету, І. Андрєєвського – професора Московського університету, О. Андрєєвського – історика та публіциста, Андріяшева – історика. Окрім цього, М. Слабченко
радив додати до реєстру гасел С. Аваліані – кооперативного діяча (насправді талановитого
історика та публіциста, одного з очільників грузинської громади Одеси), М.Авраменка – боротьбиста, С. Александровича – журналіста, Алексинського – соціал-демократа, члена Державної Думи, Альтермана – економіста, Андро – волинського маршалка, політичного діяча,
громадських діячів К. Андрєєвського та Е. Андрєєвського, Андреолетті – професора-акушера, І. Андріїва – боротьбиста, К. Антиповича – історика, В. Арнаутова – революціонера (у
1920-х рр. один із головних партійних функціонерів в освітній галузі Одеси), І. Атаманенка –
священика, Ашкеназі – фабриканта, Акулова – більшовика [21: 167–168].
Вочевидь, значною мірою ці тексти мали б мемуарний відтінок, адже більшість із перелічених осіб М. Слабченко знав особисто. Проте, вже невдовзі на М. Слабченка чекав арешт і
відлучення від науки. Це, втім, не означає, що серед численних рукописів-гасел так і не виданого словника, що нині зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського НАН України, всі запропоновані ним статті відсутні. Навпаки, частину
він та його учні мали можливість написати та переслати до Києва. Так, в архіві зберігаються
статті саме М. Слабченка про С. Аваліані [22]. Докладний і місцями мемуарний текст свідчить про те, що автором статті був або сам М. Слабченко, або один із його учнів, швидше за
все, Тарас Слабченко.
Усі перелічені ініціативи-проекти 1920-х рр. зрештою наштовхнулися на стіну репресій,
атмосфера яких почала проявлятися саме в цей час, проте вони генетично заклали основи
сучасного енциклопедичного ренесансу.
Отже, загалом провінційна і тому не настільки потужна за потенціалом одеська історіографія не змогла впродовж ХІХ – початку ХХ століття створити власний «енциклопедичний
рух» і взяла досить спорадичну участь в енциклопедичних проектах у провідних наукових
центрах. Накопичений потенціал та досвід, тим не менш, уже сприяв покращенню ситуації, якби не брутальні репресії 1930-х рр., що знищили відповідні паростки. З іншого боку,
95

О. Є. Музичко

наведені дані свідчать про прагнення низки одеських істориків різних галузей (україністів,
русистів, всесвітників, істориків права) подолати провінційний «намул» шляхом участі в енциклопедичних проектах, що найбільшою мірою вдалося В. Крусману. Варто виокремити
такі типи енциклопедій, в яких взяли участь одеські історики: загальнонаукові (Брокгауз та
Ефрон, англомовна Єврейська енциклопедія, Російський біографічний словник, Православна енциклопедія, біографічної комісії ВУАН та Русько-візантійської комісії РАН), загальнопросвітницькі (Народна енциклопедія), біографічно-довідкові (Венгерова), довідково-відомчі з автобіографіями істориків – членів товариств. До того ж, у масиві цих видань можна виокремити етноконфесійно-орієнтовані та загальнодержавні. Переважав біографічний
жанр чи спрямування текстів, або й проектів загалом. Власне, саме такі біографічні проекти
і можна визнати суто історіографічними, в яких взяли участь одеські історики. Вочевидь,
принципово важливо те, що частина проектів не була реалізована і, відповідно, деякі тексти
не вплинули на тогочасну думку. Однак і збережені, принаймні, частково, рукописи за умови
їх публікації здатні вплинути на сучасний процес, щонайменше, у суто історіографічній царині. Низка енциклопедичних статей одеських істориків виходила поза межі пізнавального
енциклопедизму і була значною віхою в історіографічному процесі свого часу та у творчих
біографіях авторів цих статей. Не втратили свого значення ці статті і до сьогодні («Візантія»
Ф. Успенського, «Хасидизм» Ш. Дубнова, «Відродження» В. Крусмана, «Кальвінізм» Р. Віппера, «Візантійське право» В. Сокольського). Зрештою, завдяки Ш. Дубнову, Одеса подала, хоч і
поодинокий, приклад співпраці історика з енциклопедичним проектом далеко поза межами
України та загалом Російської імперії. Порівнюючи одеську ситуацію з іншими університетськими, зокрема київським та харківським науковими осередками, доходиш висновку про
приблизно рівні досягнення членів корпорацій істориків цих міст в енциклопедичній сфері
зазначеної доби.
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Голова Асоціації україністів Словаччини, академік Микола Мушинка виголосив доповідь «Євген Онацький – призабутий український енциклопедист». Присутні зацікавлено слухали розповідь про несправедливо забутого енциклопедиста – професора Євгена Онацького, який у 1957–1967 роках у столиці Аргентини Буенос-Айресі
упорядковував і видавав «Українську Малу Енциклопедію». Зазвичай енциклопедія –
це колективна праця, а «Українська Мала Енциклопедія» є твором одного автора,
вона відображає його світогляд, особисті погляди на людей, події та речі. На думку
М. Мушинки, ця енциклопедія не втратила свого значення й у наш час, отже, варто її
перевидати в Україні. Для цього є прекрасна нагода – у 2014 році виповнюється 120
років від дня народження Є. Онацького. Професор М. Мушинка залишив керівникові Інституту енциклопедичних досліджень НАН України Миколі Железняку примірник енциклопедії Є. Онацького для підготовки до перевидання.
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УДК 303.422Онацький(477)
Микола Мушинка
д.ф.н., голова Асоціації україністів Словаччини,
іноземний член НАН України
ЄВГЕН ОНАЦЬКИЙ – ПРИЗАБУТИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИСТ
Євген Онацький – призабутий український енциклопедист.
Уродженець с. Глухів Сумської обл. (1894–1979); гімназію закінчив у Кам’янці-Подільському
(1912), історично-філологічну освіту здобув у Києві (1917). 23-річним став членом, пізніше секретарем, Української Центральної Ради. У 1917–19 рр. працював бібліотекарем Міського художньо-промислового музею в Києві. Від 1919 р. – на еміграції: в Австрії, Швейцарії, Італії ; від 1947 р. – в Арґентині. Там він розпочав роботу над укладанням «Української малої енциклопедії», яка виходила від
1957 до 1967 р. у 16 книгах. Це – суто індивідуальна енциклопедія. У 1968 році М. Мушинка одержав
від автора два її комплекти разом з іншими його виданнями.
Ключові слова: Євген Онацький; енциклопедія; українці Арґентини, Українська дипломатична
місія в Італії.
Yevgene Onatskyy is the almost forgotten Ukrainian lexicographer.
He was born in the village Gluhive Sumy region (1894–1979). Graduated from high school in KamenetzPodilsk (1912), he got the historical-philological education in Kiev (1917). In 23-year-old became a member
and than a secretary of the Ukrainian Central Rada. In 1917–19 he was a librarian of the City Art and Industry
Museum in Kiev. Since1919 he had been in Austria, Switzerland, Italy; since 1947 he was in Argentina. He
started there the preparation ofthe «Ukrainian short encyclopedia», that had been printed since 1957 to 1967
in the 16 books. This is a personal encyclopedia. M. Mushynka got two sets of this book with other issues of
this author in 1968.
Key words: Yevgene Onatskyy, Encyclopedia, Ukrainian Argentine, Ukrainian diplomatic mission in Italy.

Під поняттям «енциклопедія» розуміємо колективну працю багатьох авторів – спеціалістів у вузьких ділянках науки та техніки, упорядковану одним із них. «Українська мала енциклопедія» (УМЕ) проф. Євгена Онацького (1894–1979) [17], що виходила в столиці Арґентини
Буенос-Айресі у 16 книжках від 1957 до 1967 року (2148 стор.) накладом 1000 примірників,
виділяється з цього правила. Це – твір одного автора, який відображає його світогляд та особисті погляди на людей, події та речі. Оскільки в Україні вона майже невідома, спробую наблизити не лише сам твір, але і його автора, з яким довелося мені бути у листовому контакті.
Євген Онацький народився 13 січня 1894 р. в м. Глухів нинішньої Сумської області в
сім’ї вчителя Деметія, який походив із старовинного козацького роду на Полтавщині [25]. З
Глухова сім’я переселилася до Кам’янця-Подільського, де Євген зі срібною медаллю закінчив
гімназію [26]. У 1912 р. він вступив на історично-філологічний факультет Київського університету св. Володимира, де почав глибше вивчати історію та історію культури України. Ще будучи студентом, Є. Онацький спорядив у себе поважну українознавчу бібліотеку («Козацкія
летописы», «Исторія Русов или Малой Россіи», «Права по которым судится малоруський народ», комплект ж. «Киевска Старина», вісім томів «Історії України-Русі» М. Грушевського та
ін.).
У 1916 р. його було відряджено в Чернігів для дослідження документів українських дворянських родин в архіві Музею Тарновського. Результатом стала дипломна робота про дворянський рід Полетиків (яким приписувалося авторство «Исторіи Русов»), згодом опубліко99
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вана в ж. «Україна» [1].
У Києві він вступив до ілегальної «Української громади» та став провідним діячем студентського руху, членом Головної студентської ради [25].
У 1917 р. 23-річний Є. Онацький увійшов до складу новозаснованої Української Центральної Ради від українського студентства, а незабаром був призначений до її Секретаріату.
17–24 квітня 1917 р. він брав активну участь у Всеукраїнському конгресі в Києві [25]. На пропозицію голови М. Грушевського він став секретарем УЦР, від імені якої їздив на переговори
з лідерами кубанських козаків у Катеринодар. Це була його перша дипломатична місія.
У той час розпочалася і його інтенсивна наукова та публіцистична діяльність у журналах
«Україна», «Наше минуле» та «Народна справа». Політично Є. Онацький був членом Української партії соціалістів-революціонерів, з якої вийшов у березні 1918 р., а одночасно із Президії Української Центральної Ради [25].
Маючи диплом про закінчення Київського університету (1917), він влаштувався на роботу бібліотекарем у Міський художньо-промисловий музей Києва, директором якого був
визначний археолог Микола Біляшевський, голова Центрального комітету охорони пам’яток старовини й мистецтва в Україні, а його заступником – мистецтвознавець та музейник
Данило Щербаківський. Вони, такі ж ентузіасти української культури, як К. Широцький,
В. Прокопович та Ф. Ернст, які часто відвідували музей, заохотили молодого бібліотекаря до
глибшого вивчення української культури. У бібліотеці музею його захопила «Енциклопедія
польських стародавностей» Зиґмунда Ґловера, під впливом якої він вирішив створити подібну енциклопедію української давнини [17: 2143–2144].
У січні 1919 р. Є. Онацький разом з дружиною Ніною в складі української делегації ви
їхав спеціальним дипломатичним поїздом на Мирну конференцію в Париж, взявши із собою
лише дві валізки з книжками про Україну, які мали йому служити в праці журналіста при
Делегації. Та через політичні причини поїзд до Парижа не доїхав, а змушений був затриматися у Відні, звідки подружжю Онацьких напівлегально вдалося перебратися до Швейцарії.
У жовтні 1919 р. з ініціативи голови Української дипломатичної місії в Римі Дмитра Антоновича вони потрапили в Італію, яка майже на три десятиліття (1919–1947) стала місцем їх
перебування. У Римі Є. Онацький став членом Української дипломатичної місії, керівником
її пресового бюро та редактором її друкованого органу «La voce del Uсraina». Після виїзду
Д. Антоновича у Відень та Прагу (1921) Є. Онацький став головою Української дипломатичної місії в Римі [17: 2144]. Після поразки українських визвольних змагань він і надалі продовжував інтенсивно працювати на ниві утвердження української державності. Італійську
пресу він систематично постачав матеріалами про Україну та про боротьбу її населення проти більшовицької окупації. Тісно співпрацював також із закордонною українською пресою.
У 1929 р. Є. Онацький особисто познайомився з Головою Проводу Організації українських націоналістів Євгеном Коновальцем і став палким прихильником його ідей. Згодом
Є. Коновалець призначив його представником ОУН в Італії. Їх взаємна співпраця переросла
в особисту дружбу. Свої «націоналістичні» статті Є. Онацький друкував переважно в органі
ОУН «Розбудова Нації» (здебільшого під псевдонімом), що виходив у Празі під редакцією
Миколи Сціборського [17: 2144]. У Празі 1941 р. він опублікував книги: «Основи суспільного
ладу» (перевидання: Буенос-Айрес, 1949) [11] та «Українська дипломатична місія в Італії» [9];
у 1942–43 – двотомник «Сторінки з римського щоденника» [25]. У серпні 1929 р. у римському
будинку, де жив Є. Онацький, відбувся ІІ Великий збір українських націоналістів [25].
У 1936–40 рр. Є. Онацький був професором української мови у Вищому східньому інституті в Неаполі. Для своїх студентів він видав підручник «Етнічна термінологія Східної
Європи: Русь-Україна» [7] та «Україна в складі Європи» [6].
У 1940–43 рр. він став лектором у Римському університеті, де викладав українську мову.
Серед італійських студентів він поширював відомості про Україну та її боротьбу за незалежність. Йому належить і авторство «Української граматики: теоретичний та практичний курс»
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(Рим, 1937), «Українсько-італійського словника» [10, 1736] та «Італійсько-українського словника» (Рим 1977). Ці праці не втратили значення до сьогодні і становлять основу італійської
україністики.
Живучи і працюючи в Італії, Є. Онацький не приховував своїх антифашистських поглядів, за що потрапив під суворий нагляд нацистської поліції. 29 вересня 1943 р. його арештувало гестапо і запроторило в одну із в’язниць Берліна, де він у жахливих умовах пробув до
кінця Другої світової війни [13].
У червні 1945 р. він повернувся в Італію і, знайшовши свою бібліотеку та архів не ушкодженими, розпочав опрацювання зібраних енциклопедичних матеріалів. У післямові до
16-ї (заключної) книги УМЕ він про це пише: «Оттоді я і написав у трьох примірниках «Енциклопедію українських символів, вірувань і звичаїв» (871 сторінка машинопису). Один примірник я вислав до Осередку Української Культури в Вінніпеґу, другий – до проф. М. Гайдака в
Міннеаполісі в США, а третій залишився у мене» [17: 2144]. Колосальна праця Є. Онацького
залишалася в рукописі. Видавця на неї ні авторові, ні його друзям у Канаді та США так і не
вдалося знайти.
У післявоєнні роки Є. Онацький продовжував активно працювати в українських організаціях Італії та інших країн Західної Європи. Зокрема активною була його праця в Українському допомоговому комітеті в Римі. Цього разу він спостеріг, що за ним уважно стежать
радянські спецслужби, які раніше фізично ліквідували С. Петлюру, Є. Коновальця, а багатьох українців у західних країнах «викрали» й ілегально переправили «на родину», тобто в
Радянський Союз, де їх судили за «зраду батьківщини», або й без суду засилали в концтабори
Сибіру. Уникаючи подібної участі, Є. Онацький 1947 р. емігрував до Арґентини, де розгорнув
ще інтенсивнішу діяльність ніж у Європі [19].
Уже в 1947 р. він став одним із засновників і першим головою Спілки українських науковців, мистців і літераторів Аргентини. Пізніше його було обрано почесним головою цієї
організації. Є. Онацький стояв біля колиски Української центральної репрезентації в Арґентині, заснованої 1947 р., а від 1953 р. став її головою. Був головним редактором українського
націоналістичного тижневика «Наш клич» (1947–1964) та журналу «Дзвін».
Майже ціле життя він займався перекладами з італійської, французької та інших мов.
Частина з них з’явилися у збірці «З чужого поля». З української мови на італійську переклав
твори М. Коцюбинського, М. Хвильового та ін. Окремі праці він присвятив життю і творчості
Симона Петлюри, Івана Франка, Миколи Василька, Михайла Грушевського, Олени Теліги та ін.
У книзі «Портрети в профіль» [16] він подав нариси про 29-х діячів української та світової культури.
Немалим є його внесок в українську етнологію та фольклористику (народознавство) та,
зокрема, в міфологію, в такі ділянки науки, як філософія, соціологія, етика, психологія тощо.
У колах української еміграції Є. Онацький був визнаною особистістю – членом НТШ
(1947), дійсним членом Української вільної академії наук, Українського історичного товариства та низки інших організацій.
Вершиною наукового доробку Є. Онацького є його «Українська мала енциклопедія», матеріали для якої він збирав упродовж цілого життя, а друкувати почав 1932 р. з ініціативи
Є. Коновальця на сторінках часопису «Новий шлях», що виходив у Канаді. Після опублікування статей на літеру «А» (переважно політичного характеру), які мали вийти окремою
відбиткою і служити для політичного вишколу української молоді (але так і не вийшли), він
припинив дальшу працю в цьому напрямі.
У лютому 1954 р. Є. Онацький, будучи редактором органу Братства св. Покрови Української Автокефальної Православної Церкви в Буенос-Айресі – щомісячника «Дзвін» (від
1950 р.) – почав на його сторінках передруковувати свої статті із «Нового Шляху» під назвою
«Мала українська енциклопедія», доповнюючи їх новими, що відповідали церковно-релігійному характеру журналу. Згодом ці статті з ініціативи голови Братства св. Покрови о. Бориса
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Арійчука почали виходити окремими 120–150-сторінковими книжками, не пов’язаними з
журналом «Дзвін». Вони поширювалися посередництвом мережі українських книгарень та
індивідуальною передплатою. Це значно прискорило вихід УМЕ, хоч через технічні можливості єдиної української друкарні в Арґентині її вихід запізнився на п’ять років.
Першу книжку УМЕ, що вийшла в жовтні 1957 р., позитивно сприйняли читачі й критика, за винятком пасквільної рецензії В. Ковалика, опублікованої окремою брошуркою та
у п’ятьох українських католицьких часописах на трьох континентах. «Рецензент» без будьяких доказів охарактеризував УМЕ як твір «в ессенціальних елементах нехристиянський,
проматеріалістичний, прокомуністичний, нарушаючий головні підстави християнства»,
а свій пасквіль закінчив закликом: «Тому кожний християнин, а ще більше католик, якому
такі книжки заборонено читати, повинен «Енциклопедію» п. Онацького осудити, не купувати, передплати не присилати, а то й провести пропаганду проти неї» [17: 1584]. Така
упереджена й украй неправдива критика не сприяла популяризації цінного видання, однак
ні автора, ні видавця Б. Арійчука не відрадила від праці над наступними книжками «Енциклопедії», тим більше, що її морально підтримали такі авторитетні церковні діячі та науковці, як архієпископ Іван Бучко, голова НТШ у Торонто Євген Вертипорох, колишній директор
бібліотеки НТШ у Львові, літературознавець та бібліограф Володимир Дорошенко, редактор
«Українського слова» в Парижі Олександр Бойко (на кожну книжку УМЕ він писав позитивні рецензії) та багато інших [17: 2145]. Наперекір величезним труднощам, Є. Онацький довів
справу до успішного кінця, видавши упродовж десяти років усі 16 книжок УМЕ.
На той час в україністиці існували лише дві енциклопедії – «Українська загальна енциклопедія» І. Раковського у трьох томах (УЗЕ; Львів, 1930–1935) та «Енциклопедія україно
знавства, частина І – загальна» В. Кубійовича та З. Кузелі (ЕУ; теж у трьох томах – Мюнхен –
Нью-Йорк , 1949).
Підкреслюючи відмінність двох названих вище енциклопедій від своєї, Є. Онацький у
передмові до першої книги УМЕ писав: «Обидві названі Енциклопедії – твір колективний
наслідок праці великого гурта українських науковців, фахівців у ріжних галузях науки. Моя ж
Енциклопедія – твір цілком індивідуальний, наслідок праці однієї тільки особи, обмеженої в
своїх знаннях і наукових обріях. З огляду саме на цю першу й найголовнішу ріжницю не знайти
в моїй Енциклопедії гасел із усіх тих наук, що знаходяться поза колом зацікавлення автора –
відпадає вся технологія й інженерія, відпадають у значній частині природничі науки, майже
вся економіка і майже вся географія. Натомість дуже широко – далеко ширше, ніж у двох попередніх названих Енциклопедіях, потрактовано теми т. зв. суспільних наук, поскільки вони
чіпають проблеми української духовної культури – етики, релігії, суспільної психології і філософії, вірувань, забобонів, символіки, народної творчості, історії, літератури […]. Бажаючи
дати читачеві не тільки корисний підручник, в якому він міг би знайти найпотрібніші дані
(щодо тих, то я намагався бути якнайточнішим), але й цікаву книжку до читання, що збуджувала б у нього думку й спонукувала самостійно заглиблюватися в порушувані теми, я
навмисно уникав вичерпливого обговорення всіх значень того чи іншого трактованого гасла,
обмежуючись на ті, що видавалися мені істотнішими для зрозуміння української духовности
чи для підкреслення якогось важливішого для українців етичного психологічного чи філософічного моменту» [17: 3].
«Українська мала енциклопедія» і справді читається як захоплюючий художній твір, написаний справжнім майстром слова. З технічних причин в енциклопедії немає жодної ілюстрації (крім п’ятьох малюнків на останніх сторінках – для заповнення вільних місць), зате
майже в кожному більшому гаслі є цитати з точним наведенням джерел, які посилюють його
автентичність. Біографічні гасла обмежені на мінімум, причому вони торкаються виключно
людей, які уже відійшли в інші світи. Із живих подано лише біографії деяких чужинців, причетних до української справи.
В УМЕ переважають гасла з виразним національним та християнським світоглядом, зо102
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крема з історії та культури. Читаючи їх, так і відчуваєш, що автор – високоерудований вчений, уболіває за знедолений український народ і вірить у його майбутнє у вільній, незалежній і соборній Україні. На жаль, він не дочекався здійснення своїх мрій, помер у Буенос-Айресі 27 жовтня 1979 р.
УМЕ Є. Онацького, як і УЗЕ І. Раковського та ЕУ В. Кубійовича – З. Кузелі, послужили поштовхом до видання «Української радянської рнциклопедії» (УРЕ) та «Українського радянського енциклопедичного словника» (УРЕС), які, незважаючи на марксистсько-ленінську
заангажованість, зіграли позитивну роль у розвитку української науки і культури.
На сам кінець хочу кілька слів сказати про свої взаємини з Євгеном Онацьким.
Навесні 1968 р. в Чехословаччині було прийнято закон про скасування політичної цензури, який торкався і ввезення в країну до того часу забороненої («прогібітної») літератури.
Я, будучи секретарем Науково-дослідного кабінету україністики Університету ім. Шафарика
в Пряшеві, звернувся листами до багатьох українознавчих установ, організацій та окремих
осіб у західних країнах з проханням надіслати нам свої видання, і через деякий час бібліотека
кабінету поповнилася понад двома тисячами українських книжок та журналів, у тому числі
повним комплектом УМЕ (16 книг). Енциклопедією я був щиро захоплений і разом з листом
подяки вислав Є. Онацькому свою фольклорну антологію «З глибини віків» та деякі інші свої
видання. Між нами зав’язалося цікаве листування. Є. Онацький надіслав ще один комплект
УМЕ для мене особисто та кілька своїх праць для бібліотеки кабінету. На жаль, наш книгообмін обірвала окупація Чехословаччини радянськими танками 21 серпня 1968 р. Під час т. зв.
«посерпневої нормалізації» мене було звільнено з роботи в університеті, а весь «заборонений» фонд бібліотеки кабінету замкнено в одному з підвалів університету, де більшість книжок (у тому числі УМЕ та інші видання Є. Онацького) були знищені аварією водопровідної
труби. Тому мій комплект УМЕ є, мабуть, єдиним у Словаччині. До нього я часто заглядаю й
використовую у своїй науковій діяльності. Щоразу дивуюся, що це видання, створене однією
людиною в надзвичайно складних умовах, без якої-небудь фінансової допомоги зовні, «але з
Божою допомогою та моральною підтримкою українських патріотів»[17: 2145]. Цим виданням Є. Онацький поставив величавий пам’ятник Україні, від якої його немилосердна доля
відлучила майже на все життя.
«Українську малу енциклопедію» конче потрібно перевидати в Україні, бо вона не втратила свого значення й у наш час. 120-річчя від дня народження Є. Онацького, яке припадає
на 2014 рік, є вдячною нагодою для такого перевидання.
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Провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор мистецтвознавства Олена
Миколаївна Немкович розглядає енциклопедичні видання через призму розвитку
сучасної музикознавчої науки. Не заперечуючи загальнокультурне та іміджеве значення енциклопедичних видань для будь-якої нації, дослідниця у доповіді «Академічна “Українська музична енциклопедія” як резонатор провідних тенденцій розвитку і якісних змін в українській музикознавчій науці на межі ХХ-ХХІ ст.»,
осмисливши засади, концепцію, сам процес творення Української музичної енциклопедії, розглядає енциклопедичне видання як вищий рівень узагальнення досягнень
тієї чи іншої галузі.
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АКАДЕМІЧНА «УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ» ЯК РЕЗОНАТОР
ПРОВІДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ І ЯКІСНИХ ЗМІН В УКРАЇНСЬКІЙ
МУЗИКОЗНАВЧІЙ НАУЦІ МЕЖІ ХХ–ХХI СТ.
Статтю присвячено осмисленню багатотомної академічної «Української музичної енциклопедії» з
погляду відображення в ній стану й рівня розвитку української музикознавчої науки межі ХХ–ХХI ст.
Виявляється специфіка перетворення її провідних закономірностей у процесі вирішення практичних
та науково-теоретичних проблем створення цього видання.
Ключові слова: українська музична енциклопедія, енциклопедистика, українська музикознавча
наука, музична україністика, національна музична культура.
The article is devoted to the comprehension of the multivolume academic «Ukrainian musical encyclopedia» from point of view of condition level of development of Ukrainian science musicological abroad XX–XXI
centuries. The specific of conversion of its leading regularities in the process of solving practical and scientifictheoretical problems of creation of this edition has been detected.
Key words: Ukrainian music encyclopedia, entsiklopedistika, Ukrainian musicological science, musical
ukrainistics, national musical culture.

Відомою є думка про те, що фундаментальне енциклопедичне видання, створене в середовищі тієї чи іншої національної культури, є перепусткою до кола цивілізованих народів.
Адже поява такої праці засвідчує зрілість відповідної культури, в ній підсумовуються конкретно-історичні уявлення про основні надбання, рівень вивченості, особливості концептуально-теоретичного осмислення історико-культурного процесу. Підготовка галузевої енциклопедії є ознакою відносної розвиненості галузі знання, в межах якої вона створена. Отже,
узагальнюючий характер є однією з найважливіших «жанрових» ознак будь-якого енциклопедичного видання. Підсумовування нагромадженого фахового досвіду, наявних на той чи
інший момент знань в окремих галузях чи їх сукупності – сенс його появи. Приміром, перші
спроби написання лексикографічних праць у сфері українського музикознавства не випадково були здійснені наприкінці першої третини ХХ ст. Одночасно з поступовим збільшенням тиску світоглядної парадигми наступаючої тоталітарної доби на національну культуру
впродовж 1920-х рр. досяг кульмінації процес національного культурного відродження. Він
дав українській культурі низку досягнень європейського рівня і європейського резонансу
в усіх його сферах. Так, серед провідних здобутків музичної культури – кристалізація національної композиторської та виконавських шкіл, системи фахової музичної освіти тощо.
Ці принципові якісні зміни у вітчизняній музичній культурі межі ХIХ–ХХ ст. потребували
свого осмислення й узагальнення, необхідного для її цілісного охоплення. Адже без цього
неможливим було теоретичне обґрунтування української музичної культури як суб’єкта світового культурного простору. Як своєрідна саморефлексія тогочасного музично-культурного процесу над цими його базовими процесами й надбаннями виступило українське музикознавство, що впродовж другої половини ХIХ – першої третини ХХ ст. поступово еволюціонувало від слова про музику до науки. Характерно, що поміж провідних здобутків останньої
1920-х рр. – спроби впорядкування її поняттєво-категоріального апарату, тобто підсумову106
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вання в теоретичних конструктах нагромаджених у ній знань про музику [«Словник музичної термінології» (ВУАН, Інститут української наукової мови. Х.; К., 1930)]1, узагальнення
знань про українську музичну культуру [насамперед опублікована «Історія української музики» М. Грінченка (К., 1922), а також її розширений рукописний варіант (ІМФЕ. – Ф. 36–3,
од. зб. 139), його ж матеріали до «Музичного словника» (ІМФЕ. – Ф. 36–3, од. зб. 551–561)
та ін.]. У вказаних працях було цілісно відображено конкретно-історичний стан зазначеної
галузі знання – рівень емпіричного вивчення музичної культури, особливості її концептуального розкриття тощо.
У кінці ХХ – на початку ХХI ст. на етапі державотворення українська культура активно
входить до світового глобалізаційного контексту як його національно-своєрідна складова,
водночас українство усвідомлюється як географічно розгалужений, однак внутрішньоцілісний феномен. У зв’язку з цим має місце намагання відродити несправедливо забуті й наново осмислити тенденційно витлумачені за радянської доби явища. Водночас відбувається складний діалог тенденцій, властивих модерному й постмодерному, індустріальному й
інформаційному етапам розвитку суспільства, цінностей «храму» та «ринку», виявляється
закономірне на межі століть і тисячоліть бажання охопити весь набутий культурою досвід,
осмислити його уроки. Усе це зумовило своєрідний «інформаційний вибух» і, водночас, формування нових концептуальних векторів сучасної гуманітаристики, зокрема українського
музикознавства. Відтак на черговому витку історії актуалізувалася необхідність наукового
осмислення й узагальнення багатопланових процесів, що нині відбуваються в українській
музичній культурі, в т. ч. у музикознавстві. Звідси – створення низки музично-історичних, а
також довідкових, зокрема енциклопедичних, видань, присвячених панорамному охопленню
різних фрагментів української музичної культури, а також останньої в цілому. Розгалужена
система дисциплін історичного музикознавства й музична лексикографія утверджуються у
статусі пріоритетних розділів сучасної української музикознавчої науки, на які спирається
наймасштабніший сьогодні її розділ – україністика.
Протягом останніх двох десятиліть з’явилася велика кількість довідкових видань, присвячених українським композиторам, співакам, піаністам, контрабасистам, трубачам, хорам
і хоровим диригентам, виконавцям на академічних народних інструментах, баяністам, бандуристам, фольклористам, хореографічному, джазовому, естрадному мистецтву, грамзапису,
музиці українського кіно, музичній культурі різних регіонів України, діяльності на вітчизняних теренах іноземних (чеських, італійських) музикантів, композиторам світу в їх зв’язках
із Україною, музичній культурі української діаспори тощо. Вихід у світ цих видань водночас
був складовою широкого й потужного процесу створення енциклопедичних розробок у всіх
галузях мистецтвознавства, розвитку української енциклопедичної культури в цілому, що в
раніше згаданих культурологічних умовах останнього двадцятиліття має здобутки більші
ніж за всю радянську добу.
Отже, виникненню ідеї створення академічної енциклопедичної праці, присвяченої панорамному охопленню української музичної культури, маємо завдячувати не лише «його
величності випадку» (вперше думку про доцільність створення такої енциклопедичної розробки висловив у розмові з колишнім директором Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України (далі – ІМФЕ) академіком О. Костюком
відомий український видавець і меценат М. Коць іще в першій половині 1990-х рр.). Підготовку багатотомної «Української музичної енциклопедії» (далі – УМЕ), над якою нині триває
робота відділу музикознавства ІМФЕ, історично зумовлено. На цей момент опубліковано
три томи названої фундаментальної роботи (К., 2006. – Т. 1; К., 2008. – Т. 2; К., 2011. – Т. 3),
Цей словник перевидано Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України у серії «Із словникової
спадщини» (К., 2008). Вдячна музикознавча громадськість констатує той факт, що перевидання словника є
особливо важливим і актуальним в умовах становлення термінологічної системи української мови.
1
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четвертий том – на стадії завершення. Зі співробітників відділу утворено редколегію кожного тому, більшість із них увійшла й до редколегії видання. Вони також є авторами основного
масиву статей УМЕ. Частково матеріали енциклопедії написано запрошеними фахівцями,
що мешкають в Україні або за її межами. Здебільшого вони є відомими або, водночас, провідними дослідниками обраних тем і проблем національної музичної культури.
Здійснення цього фундаментального багатотомного видання саме співробітниками відділу ІМФЕ НАНУ є закономірним. Адже названий відділ іще з 1950-х рр. почав утверджуватись як провідний у світі центр наукової музичної україністики. Не випадково, що й на
сучасному етапі саме в цьому науковому осередку готуються два найфундаментальніші багатотомні українознавчі проекти – «Історія української музики» й УМЕ. Зважаючи на те, що
остання є єдиною за всю історію України енциклопедичною працею, де цілісно охоплюється
український музично-культурний процес в усьому його часовому й просторовому діапазоні
відповідно до рівня сучасних гуманітарних знань, вона стоїть в одному ряду з небагатьма іншими європейськими довідково-енциклопедичними виданнями, спеціально присвяченими висвітленню здобутків національних музичних культур [наприклад, «Енциклопедия на българ
ската музикальна культура» (Софія, 1987), «Canadian Composers Biographies» (Монреаль,
1964), «Česko-slovenski hudebni slovnik osob a instituci» (Прага, 1963. – 1, 1965. – 2), «Slownik
muzyków polskich» (Краков, 1962. – 1, 1963. – 2)]. Як кожна фундаментальна енциклопедична
розробка, вона має загальнокультурне значення, гідно репрезентує українську гуманітарну
науку й культуру у світі. Водночас акумуляція й постійний розвиток досвіду, пов’язаного
зі створенням такої енциклопедії у згаданому відділі, як, утім, і сам факт появи названого видання, виявляють етапну роль зазначеного наукового осередку в становленні музичної лексикографії в Україні, утвердженні музикознавчої гілки української енциклопедичної
культури.
У процесі підготовки зазначеного видання, природно, взаємодіє досвід, запозичений із
практики підготовки інших енциклопедій і оригінальний, набутий під час багаторічної роботи над УМЕ. Перший формувався в результаті вивчення напрацювань інших інституцій
щодо створення ґрунтовних енциклопедичних праць (наприклад, Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки
України ім. В.І. Вернадського НАН України, опублікованих енциклопедій, як-от уже виданих
томів «Енциклопедії сучасної України» (К., 2001–2013. – Т. 1–13), «Музыкальной энциклопедии»: У 6 т. (М., 1973–1982) та ін.), другий є унікальним. Звернення до досвіду створення
інших енциклопедій, водночас безпосереднє включення наукової діяльності відділу до міждисциплінарної взаємодії в сучасній науці (особливо органічне внаслідок комплексної природи ІМФЕ), при тому здійснення низки базових для українського музикознавства наукових
надбань відділом музикознавства ІМФЕ стимулювало процес асиміляції багатьох рядів закономірностей у практиці роботи над УМЕ. Це – типологічні, «жанрові» ознаки будь-яких
енциклопедичних розробок (приміром, стиль викладу), риси, показові для галузевих енциклопедій (зокрема, схильність до більшої деталізації, ґрунтовності викладу матеріалу й, звідси, до більшої масштабності низки статей), сучасних енциклопедичних видань, присвячених
українській культурі (насамперед їх концептуальні засади), теперішніх українських музичних довідкових видань (відображення в їх сукупності рівня вивченості української музичної
культури й водночас характерних рис сучасної української музикознавчої науки).
Усі ці ряди закономірностей різною мірою й по-різному виявляються під час розв’язання
редколегією і авторським колективом УМЕ найрізноманітніших проблем, властивих процесу
підготовки будь-якої енциклопедії. Умовно вказані проблеми можна поділити на дві пов’язані між собою групи – практичні (питання технології підготовки, проходження видання на
всіх етапах, методики опрацювання тексту енциклопедії) і науково-теоретичні. Розв’язання
сукупності останніх найбезпосередніше спрямовано на якомога повніше відтворення в УМЕ
конкретно-історичного стану музикознавчої науки й водночас специфічних для відповідно108
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го періоду рис осягнення в її межах музичної культури. У подальшому увагу буде зосереджено на розкритті проявів відображення конкретно-історичної названої наукової сфери межі
ХХ–ХХI ст. у процесі вирішення всіх указаних груп проблем під час роботи над УМЕ.
Питання першої групи спочатку здаються мало пов’язаними з такими типово науковими параметрами музикознавства, як, наприклад, його структура або концептуальні засади.
Однак насправді достатньо переконливо відображають конкретно-історичні особливості
названих параметрів. Уже сам факт розробки проблем указаної групи при підготовці УМЕ
стосується досягнення сучасною українською музикознавчою наукою якісно вищого, порівняно з попередніми десятиліттями, рівня інтеграції-диференціації. Так, створення на сучасному етапі великого масиву довідкової музикознавчої літератури (передбачає і розробку їх
організаційно-технологічних і методичних питань) є проявом стрімкого процесу диференціації сучасного вітчизняного музикознавства, пов’язаного, зокрема, з розширенням його
емпіричної бази. Однією своєю гранню музична лексикографія належить музикознавству, а
другою – енциклопедистиці, отже, активний розвиток цієї галузі українського музикознавства є, водночас, одним із свідчень провідної сьогодні в науці, в т. ч. музикознавчій, тенденції
інтеграції. У цьому контексті звернення музикознавців до суто технологічних і методичних
проблем створення відповідних праць, які до 1990-х рр. не вважалися сферою компетенції
українського музикознавства, є одним із переконливих проявів взаємопроникнення енциклопедистики й музикознавства.
Характерні риси сучасного етапу еволюції української музикознавчої науки відобразилися у вирішенні низки конкретних питань першої групи. Щоправда, частково в них відображено не стільки сучасний стан української музикознавчої науки, скільки взаємодію типологічного енциклопедичного й специфічного, пов’язаного зі створенням УМЕ, фахового
досвіду. Саме як конкретизацію думки про характерну в сучасному контексті міждисциплінарних зв’язків взаємодію музикознавства й енциклопедистики наводимо також декілька
відповідних прикладів. Отже, поміж багатьох практичних питань підготовки УМЕ:
1. Склад редколегії, до якої, зокрема, увійшли представники української діаспори
(М. Коць зі США), що було неможливим за радянського часу. Характерним є й залучення
фахівців із суміжних сфер мистецтвознавства, етномузикології, показове з погляду розвинених міждисциплінарних контактів у сучасному науковому знанні, в т. ч. музикознавстві [1].
2. Принципи відбору матеріалу, створення сло'вника та його обговорення в різних наукових установах, провідних музичних ВНЗ і мистецьких осередках також із залученням фахівців із суміжних галузей знання. У вирішенні цих питань концентровано відображено стан і
рівень розвитку сучасного музикознавства. Відтак вони безпосередньо стосуються й другої
групи – науково-теоретичних проблем.
3. Побудова типових схем для споріднених за тематикою статей, наприклад, присвячених іноземним, однак пов’язаним із українською культурою персоналіям, творчим колективам, зосередження в їх висвітленні на вказаних зв’язках, що відображається в композиційно-структурних особливостях таких статей. Отже, ці особливості безпосередньо зумовлюються теперішніми концептуальними акцентами українського музикознавства – осягненням національної культури як чинника світового культурного простору, виявленням її
розгалужених контактів із культурою різних країн і континентів.
4. Створення схем документальної частини різних за тематикою груп статей. Крім традиційних інформаційних блоків щодо творчих здобутків особи в усіх сферах її діяльності
(з акцентом на музичну) й літератури про обране явище, до цієї частини статей також було
введено (за умови їх наявності) дискографію, фільмографію, не лише опубліковані, а й архівні матеріали. Це зумовлюється, насамперед, нагромадженням великого масиву відповідних
даних у різних сферах українського музикознавства протягом останнього двадцятиліття. Зокрема, за цей час було вивчено великий масив архівних документів, зроблено описи низки
архівів, як уже згадувалося, з’явилася довідкова література з дискографії, музики кіно. Отже,
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вміщення відповідних даних в УМЕ – реалізація її «жанрової» ознаки, узагальнення й систематизація наявних на певному історичному етапі знань про українську музичну культуру.
5. Визначення обсягів статей, їх співвідношень щодо різних за тематикою статей та меж
відхилення від цих співвідношень. У процесі роботи над УМЕ стало зрозумілим, що до кінця
уніфікувати такі співвідношення неможливо. В окремих випадках має місце деяке перевищення заздалегідь запрограмованих обсягів через наявність цінної, часто невідомої раніше
інформації. Водночас не можна не зазначити, що ця енциклопедія створюється відділом музикознавства ІМФЕ, головний сенс існування якого – розвиток українського музикознавства
як складової фундаментальної академічної науки, а це також не могло не позначитися на специфіці видання. Маємо на увазі особливо чітке виявлення в ньому показової риси багатьох
сучасних галузевих енциклопедій – поглиблення власне науково-дослідного начала. Щільна
взаємодія музичної лексикографії та інших складових сучасної музикознавчої науки є ще
одним проявом потужних синтезуючих процесів в останній. Отже, статті УМЕ часто є своєрідними мінідослідженнями, в яких вичерпно подано наявний фактичний матеріал, усталені
думки, вперше введено до наукового обігу нові емпіричні дані й концептуальні ідеї. У зв’язку
з тим, що багато явищ української музичної культури почали поглиблено вивчати лише на
сучасному етапі, в низці статей УМЕ відтворено інноваційні ідеї дисертаційних досліджень,
ґрунтовних монографій, напрацювань провідних фахівців із відповідної тематики, що репрезентують найновіші досягнення національної музикознавчої науки. Тому енциклопедія
стала не лише цінним джерелом інформації (інша «жанрова» риса енциклопедій – статус поданої в них інформації як «істини в останній інстанції», еталона достовірності), а й вагомим
академічним науковим виданням, на статті якого існують численні посилання в наукових
музикознавчих розвідках.
6. Написання тих чи інших термінів, прізвищ в УМЕ. У цьому випадку, як і в інших енциклопедіях, враховувалися рекомендації новітнього українського правопису (зокрема, мала
місце співпраця з Інститутом української мови НАН України) і, водночас, усталені в українському музикознавстві традиції їх написання (наприклад, П. Гіндеміт, але Л. ван Бетховен).
7. Вироблення принципів скорочень слів та створення їх списку, де мають місце як загальноприйняті в довідкових виданнях (музичний – муз.), так і специфічні для УМЕ (консерваторія – конс.) скорочення.
8. Продиктоване практикою роботи авторів і наукових редакторів УМЕ з великими масивами різнорідної літератури формування словничка слів, у написанні яких у різних виданнях особливо часто виникають різночитання, з метою їх уніфікації в УМЕ (приміром,
Евридіка – Еврідіка, Гремін – Грємін).
9. Зумовлена періодичним повторенням ситуацій, пов’язаних із формулюванням «проблемних» дефініцій, фіксація останніх. Приміром, такі випадки можуть стосуватися людини, яка не має фахової музичної освіти, однак написала багато праць про музичну культуру
України (музичний письменник), зібрала сотні зразків фольклору, але не є фахівцем-етномузикологом (збирач музичного фольклору). Особливу увагу автор і наукові редактори звертали на дотримання історичної конкретності, отже, наукової коректності у визначеннях одного й того самого фаху стосовно різних історичних періодів і культурологічних контекстів
(наприклад, співак – півчий).
Значною мірою методичні й організаційно-технологічні напрацювання співробітників
відділу музикознавства ІМФЕ щодо підготовки УМЕ було узагальнено в окремій розробці
(авторка – О. Немкович), що нині використовується в роботі над черговим томом цієї енциклопедії.
Найбільш концентровано стан і рівень розвитку сучасної української музикознавчої науки й музичної україністики, відтак специфічні для теперішнього періоду особливості розкриття національної музичної культури відобразилися у вирішенні науково-теоретичних
проблем у процесі підготовки УМЕ. Так, попри драматичний шлях еволюції цієї наукової
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сфери впродовж ХХ ст., штучне коригування «згори» її власних закономірностей за радянської доби, об’єктивна іманентна логіка її розвитку остаточно не нівелювалася, у специфічних формах давалася взнаки навіть у роки найжорсткішого тиску ідеології на культуру. У
загальних рисах вона полягає у формуванні музикознавчої науки як складної динамічної
розімкненої системи, що має різнобічні, часто двосторонні контакти з багатьма науками, позанауковими галузями культури, породжується й водночас зумовлює дедалі глибше й об’ємніше осягнення музичної культури – в її найрізноманітніших нових аспектах, внутрішніх і
зовнішніх взаємозв’язках, масштабніших часових і просторових вимірах [2]. Раніше вказані
нові тенденції національної та світової культури межі ХХ–ХХI ст., водночас достатня зрілість
іманентного стану української музикознавчої науки, як уже зазначалося, зумовили її вихід
на вищий рівень на сучасному етапі. У його основі – досягнення музикознавчою наукою як
багатопрофільною і цілісною системою знань нового щабля інтеграції-диференціації при домінуванні останньої. Тим самим названа наукова сфера в мікромасштабі й із певними хронологічними розбіжностями повторює відповідну закономірність еволюції загальнонаукового
знання ХХ ст., в якому інтегративні процеси стали переважати ще з середини минулого століття. На сучасному етапі система наукових дисциплін українського музикознавства поступово перетворюється в складнішу систему, різнорівневими елементами якої виступають уже
не лише окремі дисципліни, а й міждисциплінарні напрями (насамперед українознавство,
а також етнокультурознавство, регіоналістика, медієвістика тощо), субсистеми наукових
дисциплін, як-от історичне музикознавство. Крім, власне, історії музики, що нині є глибоко
розгалуженою галуззю, воно включає також цикл т. зв. допоміжних, або спеціальних музично-історичних дисциплін, що також диференціюється не лише на окремі дисципліни, а і їх
групи. Досягнення українською музикознавчою наукою такого рівня розвитку означає формування нових рис її предмета, методу, структури, поняттєвого апарату, нової пріоритетної
проблематики, зрештою певного нового «образу» музикознавчої науки, що резонує з провідними тенденціями становлення сучасного наукового знання, культури в цілому.
Отже, в УМЕ відображено сучасну структуру українського музикознавства, зокрема,
ступінь його диференціації – значно більшу розробленість уже існуючих, наявність сформованих останнім часом напрямів дослідження і наукових дисциплін. Так, уже при першому
поверхневому ознайомленні з УМЕ не можна не звернути увагу на солідний обсяг кожного
тому (загалом енциклопедія має складатися з семи томів), що вже само по собі наводить
на думку про великий масив розглянутого у виданні матеріалу й детальність його розкриття. Зокрема, в ньому вміщено (або планується вмістити) статті, присвячені різним розділам
музикознавства. Це наймасштабніші його галузі (музична критика й публіцистика), окремі
дисципліни (музичні: акустика, естетика, психологія, а також етномузикологія, лексикографія, джерелознавство, текстологія, епістолологія, лібретологія, бібліографія), їх достатньо
розвинені складові, міждисциплінарні напрями дослідження (краєзнавство, медієвістика,
гимнологія, мелоареалогія, етнофонія тощо), окремі із яких поступово перетворюються на
відносно самостійні наукові дисципліни. Усі вони сформувалися на різних етапах або продовжують формуватися й нині. У своїй сукупності зазначені статті дають уявлення про значно диференційованішу, водночас набагато складнішу в аспекті цілісності, ніж у попередні десятиліття, систему знань української музикознавчої науки. Зрештою, в УМЕ вміщено масштабну статтю про українське музикознавство як багатопрофільну галузь. У ній теоретично
осмислено особливості його сучасної структури й водночас процес історичного розвитку
«від початків аж до нині» (вислів М. Грушевського).
В УМЕ відтворено різні шляхи синтезу знань, властиві теперішньому етапу історії українського музикознавства. Резонуючи з відповідними показовими для сьогодення тенденціями
еволюції не лише музикознавства, а й загальнонаукового знання, цей блок статей засвідчує
насамперед зростання теоретичного рівня української музикознавчої науки межі ХХ–ХХI ст.
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ні вище статті про окремі музикознавчі дисципліни, більшість із яких є сполучними ланками
між музикознавством та іншими науками, а також стаття про українське музикознавство
в цілому. Поміж характерних проявів синтезу знань у сучасній українській музикознавчій
науці також активна розробка її поняттєво-категоріального апарату. У ньому фокусується
типова сьогодні взаємодія теоретичного й історичного аспектів розгляду матеріалу, конкретно-, загальнонаукового, філософського рівнів знання, що засвідчує наявність розгалуженої
мережі ієрархічних зв’язків із вищими за рівнем узагальнення сферами знання в сучасній
українській музикознавчій науці. Відтворюються контакти музикознавства й інших наукових дисциплін, адже багато вживаних у музикознавстві понять водночас функціонує в інших
науках. Виявляються зовнішні зв’язки української музичної культури, зокрема музикознавства з іншими галузями й аспектами культурного процесу, в т. ч. позанауковими сферами
духовного освоєння світу (приміром, богослов’ям). Фокусується сучасна парадигма української культури й водночас відповідний концептуальний стрижень українського музикознавства межі ХХ–ХХI ст. Відтак до УМЕ увійшла масштабна група статей про усталені базові,
а також нові або відроджені (після їх зникнення з наукового обігу на межі 1920–1930-х рр.)
категорії і поняття музикознавчої науки. Це музичні: україністика, стиль, жанр, мислення,
мова, образ, форма, драматургія, інтерпретація; час і простір у музиці, національний стиль,
етнічний звукоідеал, дискурс, інтонація, композиторські техніки (як-от додекафонія, алеаторика, мінімалізм) та багато ін. У річищі узагальнення знань перебувають підсумкові статті.
Зокрема, композиторського процесу стосуються статті про конкретні музичні стилі й нео
стилі (бароко, класицизм, романтизм, імпресіонізм, експресіонізм, неокласицизм та ін.), метастилі (наприклад, модернізм), мистецькі течії (як-от академізм), жанри (зокрема, опера,
оперета, симфонія, балет, мюзикл, водевіль, кантата, ораторія), галузі композиторської творчості (приміром, вокальна музика, музика для дітей, музика в драматичному театрі, музика
кіно, а також електронна, конкретна музика) тощо. У багатьох із них уперше узагальнено
відомості щодо їх специфічно українських аспектів.
У процесі дедалі глибшої інтеграції музикознавчої науки в контекст не лише науки, а й
інших сфер духовної культури дещо змінюється «образ» цієї наукової галузі, що водночас
вписується у відповідну тенденцію загальнонаукового знання. Йдеться про зумовлене соціальними, екологічними та іншими колізіями ХХ ст. посилення гуманістичної спрямованості
останнього, зокрема його морально-етичних, естетичних, філософських, екзистенціальних,
культурологічних аспектів. УМЕ стала чутливим резонатором зазначених процесів в українському музикознавстві, зокрема формування його культурологічної площини не лише у
статусі окремої дисципліни, а й у статусі певного спільного для різних дисциплін сегменту
музикознавчої науки, що виразно фокусує у собі синтезуючі процеси в цій сфері знання.
Відтак зазначене видання є енциклопедією української музичної культури в усіх її проявах.
Відповідно до неї увійшов солідний масив статей, що стосуються інших, крім академічної
композиторської творчості й фольклору, сфер, аспектів, явищ музичної культури. Отже,
вони присвячені: історико-культурним епохам (як-от Відродження), музичному виконавству як галузі творчої діяльності та його різним галузям (що на сучасному етапі вперше стали предметом масштабного напряму наукових досліджень), окремим творчим колективам та
їх видам (як-от кріпацькі капели й оркестри, науково-етнографічні ансамблі), мистецьким
установам (зокрема, театрам, філармоніям), музичному життю (у т. ч. на тимчасово окупованих територіях Радянського Союзу під час Великої Вітчизняної війни), музичному побуту,
музичній освіті, масовій музичній культурі, балетмейстерському, режисерському мистецтву
й сценографії в музичних театрах, музичним конкурсам і фестивалям, музикознавчій думці, науковим установам і осередкам, музичним бібліотекам, музеям, архівам, видавництвам,
товариствам, творчим об’єднанням, виданням, сфері звукозапису, музичним фахам і сферам
творчої діяльності (звукорежисер, музикознавець, композитор, концертмейстер), персоналіям меценатів, майстрів музичних інструментів, окремим народним і академічним музичним
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інструментам та їх колекціям, приладам, що використовуються в процесі наукових досліджень (наприклад, аудіограф) тощо. Культурологічні аспекти далися взнаки в багатьох статтях, присвячених персоналіям діячів української музичної культури.
З погляду зазначеної тенденції показово, що в УМЕ виявилося властиве нині всім гуманітарним наукам посилення персоналістичного аспекту досліджень, безумовно, пов’язане
також із поверненням із забуття або іншим баченням багатьох діячів української музичної
культури. У цьому сенсі характерно й уведення до УМЕ великого масиву статей про сакральну сферу української музичної культури. У ній відображено властиві сучасному вітчизняному музикознавству зв’язки цієї проблемної сфери з богослов’ям, увагу до проблем функціо
нування музики в межах богослужбової практики, ролі християнських центрів у розвитку
української музичної культури, осмислення в сукупності цих статей важливості церковного мистецтва щодо усвідомлення історичного коріння української культури, її національної специфіки. Звідси органічність включення до УМЕ матеріалів, присвячених Літургії (де
зазначене явище розглядається не лише як музичний жанр, а і як головне богослужіння
християнської церкви), монастирям, Афону, українським регентам, імена яких раніше не
згадувалися у навчальних курсах і наукових працях (наприклад, М. Литвиненку), жанрам
богослужбової практики, богослужбовим книгам, специфічній музичній термінології, що історично склалася у цьому контексті (приміром, лик) тощо.
Зазначене вище свідчить, що істотні зміни, властиві сучасному українському музикознавству, переконливо виявляються в українознавчих дослідженнях. В умовах утвердження віт
чизняної культури як рівноправної складової сучасного процесу глобалізації-глокалізації
вони є пріоритетними, утворили наймасштабніший, комплексний, такий, що розвивається
найінтенсивніше, розділ національної музикознавчої науки – музичну україністику. Унаслідок узагальнюючої специфіки енциклопедичного жанру науково-теоретичний аспект УМЕ
відображає ці зміни в систематизованому вигляді. Так, уже при формуванні сло'вника енциклопедії її творці враховували новий, порівняно з радянським часом, концептуальний вектор сучасного українського музикознавства – історично достовірне, підтверджене даними
сучасної гуманітарної науки розкриття справжніх масштабів української музичної культури
в часовому й просторовому аспектах, сучасний рівень її диференційованого й водночас цілісного вивчення. Адже ці моменти є засадничими для осмислення вітчизняної музичної
культури як суб’єкта світового культурного простору. Принагідно зазначимо, що тенденцій
на думка про меншовартість української культури, властива радянській історіографії, трималася на штучно створеній фрагментарній, відтак дискретній, звуженій у своїх просторових і часових межах схемі історії України.
Отже, в УМЕ відтворено нове розуміння просторових меж української музичної культури, усвідомлення її як географічно розгалуженого й водночас внутрішньоцілісного явища, її
багатовекторне розкриття у світі. У зв’язку з цим до видання увійшов великий блок статей,
присвячених музичній культурі західної і східної української діаспори, українців, що мешкають на своїх етнічних територіях поза межами сучасної України (наприклад, у Перемишлі, на Кубані), інонаціональним музичним діячам (поміж багатьох – Й.-С. Бах, Л. Бетховен,
Й. Брамс, Ф. Ліст, Ф. Шопен), життєвий шлях або творчість яких засвідчує причетність до
української культури, зв’язкам української та інонаціональних музичних культур – країн Європи, Азії, Північної та Південної Америки, Африки, Австралії. Значну частину відповідних
матеріалів уведено до наукового музикознавчого обігу в Україні або систематизовано вперше.
Проявом сучасного бачення історичного обсягу української музичної культури стало й
засноване на даних сучасного українського мистецтвознавства, етнології, етномузикології,
органології, антропології, історіографії та інших гуманітарних наук розкриття в УМЕ значно
більшої історичної глибини української музичної культури, ніж у музично-історичних дослідженнях радянського часу. Як відомо, в них стверджувалася думка про те, що формування
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української народності почалося лише після занепаду Київської Русі. На противагу таким
поглядам у цій енциклопедії вміщено великий масив відомостей, присвячених протоукраїнській (праукраїнській) музичній культурі, архаїчним періодам аж до перших відомих сьогодні з археологічних знахідок на території теперішньої України проявів музичної культури
часів пізнього палеоліту (40–15 тис. р. до н. е.). І, що важливо у зв’язку з таким історично
об’єктивнішим розкриттям хронологічного діапазону національної музичної культури, в
розгляді різних її періодів акцентовано моменти історичної спадковості. Поміж багатьох відповідних прикладів матеріали, що стосуються українських народних музичних інструментів
(ліри, бандури тощо) та інструментів, що століттями були учасниками музичного життя на
території України (наприклад, арфи), українського музикознавства. Коріння його усної дидактичної традиції сягає перших проявів інструментальної і вокальної культури на території
теперішньої України, тобто періоду пізнього палеоліту.
В енциклопедії мають місце нові дані у висвітленні тем і проблем, що аналізувалися й за
радянського часу, а саме: фактичні матеріали, ракурси розгляду, концептуальні ідеї, різнорідні зв’язки тощо. Відтак окремі явища й цілі галузі музичної культури, відповідні напрями дослідження репрезентовано по-новому як у кількісному, так і в якісному відношеннях. Поміж
показових прикладів – раніше вже зазначений блок статей, що стосується духовної музичної
культури. Фактично, мінідослідженнями, в яких враховано дані сучасних наукових праць, у
т. ч. останніх кандидатських і докторських дисертацій, є статті про різні явища українського
фольклору (веснянки, колядки, щедрівки, весільні пісні, не аналізовані в радянський період
стрілецькі пісні, лірництво, український народний інструментарій тощо) й етномузикологію
як галузь фундаментальної науки. Одним із найрозвиненіших сьогодні напрямів в українському музикознавстві є регіоналістика. На відміну від радянського часу, коли вивчалося
музичне життя переважно найбільших міст України (Києва, Львова, Харкова, Одеси), тепер
більш-менш ґрунтовно вивчено майже всі регіони України (Закарпаття, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину, Луганщину, Північне Приазов’я тощо), музичне середовище багатьох
провінційних міст. У зв’язку з цим до УМЕ увійшли серії статей, що стосуються музичної
культури окремих регіонів України. А це також є принципово важливим для створення цілісної схеми українського музично-культурного процесу. Адже протилежна таким позиціям фрагментарна радянська схема історії української музики спиралася на вивчення лише
її вершинних явищ. Поміж показових прикладів нового осмислення вже відомого – матеріали, присвячені провідним українським композиторам. Наприклад, у статті про М. Лисенка введено низку інноваційних, не характерних для лисенкознавчих праць радянської доби
аспектів вивчення його багатогранної творчої діяльності, як-от: генеалогічний, стосовний
духовних творів автора. Акцентовано мало розроблені або не розроблені в працях попередніх десятиліть ідеї непересічної ролі Т. Шевченка в процесі становлення національного
музичного стилю у творчості композитора, педагогічної діяльності митця для подальшого
розвитку цієї галузі української музичної культури, зокрема, формування її національних
основ, виняткового значення виконавської діяльності М. Лисенка для українського духовного життя періоду національного культурного відродження. Сучасні концептуальні аспекти
стосуються й розкриття його постаті як одного з найпотужніших синтезаторів української
нації, «проростання» його творчих принципів у подальшому становленні української музичної культури, ролі композитора в інтеграції останньої до світового культурного простору. Виявлено характерні для сучасного музикознавства стильові аспекти творчості, подано
майже вичерпні відомості про композиторський доробок, систематизовано відомості про
дискографію творів М. Лисенка.
Крім низки раніше названих, в УМЕ відображено й інші нові напрями українського музикознавства, що сформувалися на межі ХХ–ХХI ст. Вони пов’язані з вивченням питань етнокультурознавства, в т. ч. музичної культури різних етнічних груп українців (як-от лемків) та нацменшин, що проживають на території України (наприклад, караїмів, кримських
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татар, євреїв (клезмерська музика)), масової музичної культури, процесів проникнення інформаційних технологій в українську музичну культуру (зокрема, електронна музика) тощо.
В енциклопедії висвітлюються чинники і явища, породжені проникненням сучасної науки
в глибші, сутнісні рівні національної духовності й ментальності. Поміж них – знакові для
української культури фольклорні образи (як-от козак Мамай).
Одним із найважливіших ознак вищого за рівнем сучасного розкриття української музичної культури є введення в УМЕ статей, що є важливими для цілісного осмислення українського музичного процесу. Це узагальнюючі статті про окремі жанри, сфери (наприклад,
інструментальна музика) композиторського мистецтва й загалом української музичної культури (приміром, музична освіта, виконавство, музикознавство), раніше названі матеріали,
присвячені таким поняттям, як націоналізм у музиці, національний стиль, типологічним для
європейської музики стилям в українській музиці тощо. Зокрема, у стилі схоплюється не
лише своєрідність мистецьких явищ, а і їх цілісність. Не випадково історія української музики нині значною мірою розкривається як історія стилів.
В енциклопедії розкрито притаманну сучасному українському музикознавству увагу до
щільних і розгалужених зв’язків музичної культури із іншими сферами культурного контексту. Звідси включення у видання низки статей про діячів в інших сферах національної
культури, які, однак, зробили внесок у музичну галузь останньої. Це кінорежисери (В. Лапокниш), радіожурналісти (С. Артеменко, Ю. Лучинський), фотохудожники (Л. Левіт), вчені
різних фахів (зокрема, М. Грушевський), представники української літератури (приміром,
Т. Шевченко, Леся Українка, І. Франко) та ін.
В УМЕ виявився перерваний на межі 1920–30-х рр. і відроджений нині процес осмислення української музичної культури у світовому контексті. Він конкретизується у зверненні
до найрізноманітніших питань, більшість із яких можна умовно систематизувати за такими
групами: проникнення елементів української культури за межі України, проникнення інонаціональних творчих явищ на українські землі, виявлення українських елементів в інонаціональних музичних культурах. У зв’язку з цим до енциклопедії увійшли великі групи статей,
присвячені раніше згаданим питанням музичного процесу в середовищі української діаспори, міжнародним зв’язкам національної музичної культури, діяльності інонаціональних діячів (чехів, італійців, поляків та ін.) на українських землях, «українським» проявам у житті
й творчості представників інонаціональних культур. У низці статей акцентовано європейський рівень і міжнародний резонанс творчої праці тих чи інших українських діячів.
Викладене вище дозволяє стверджувати, що, виконуючи певну узагальнюючу функцію
щодо сучасної української музикознавчої науки, УМЕ водночас має помітне значення для її
подальшого розвитку. Насамперед, вона є цікавим і новаторським за своїм характером енциклопедичним виданням, що, подібно до інших фундаментальних енциклопедій, довго не
втратить своєї пізнавальної та історичної цінності. Узагальнення в ній усталеного й нового
знання, відображення процесу формування нового великого історико-культурного періоду має принципове значення для осягнення «з висоти пташиного польоту» найважливіших
тенденцій, здобутків, а також проблем і суперечностей сучасної української музикознавчої
науки, отже, відбору найбільш вартісного, збереження й розвитку його в майбутньому.
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Доповідь шеф-редактора Наукового видавництва «Велика російська енциклопедія»
Лідії Іванівни Петровської «Класична енциклопедія: базові технології і методика», що відзначалася академізмом, чіткістю методологічних підходів, була присвячена
світовому досвіду творення класичних енциклопедій. У ній представлено класифікацію енциклопедичних та інших довідкових видань, проаналізовано етапи підготовки
універсальної енциклопедії, вироблені на основі багаторічного досвіду однієї зі світових шкіл енциклопедистки. Особливо важливою і певною мірою повчальною була
ця доповідь для молодих енциклопедистів, які брали участь у роботі конференції.
Вони висловили прохання, щоб Л. І. Петровська провела майстер-клас з питань базових технологій та методики творення енциклопедичного видання.
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КЛАССИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ: БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДИКА
В статье рассматриваются методологические подходы и технологии подготовки материала в универсальных энциклопедических изданиях.
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Возникновение работ энциклопедического характера, как способа концентрации существующих знаний, относится к глубокой древности и известно в Древнем Египте, Древней
Греции и Древнем Риме. В античном мире этот термин означал совокупность элементарных
общеобразовательных правил (известных позднее как «семь свободных искусств») и не применялся к какому-либо типу литературных произведений. В 1620 г. слово «энциклопедия»
было впервые включено в заглавие энциклопедического труда. Систематический характер
подачи научных сведений связан с выходом в 1751–80 гг. во Франции под редакцией Дидро и
Д’Аламбера «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», положившему начало широкому распространению энциклопедических изданий. «Британская энциклопедия», вышедшая в Эдинбурге в трех томах (1768–1771), по сравнению с предшествующими
принципами подачи материала в энциклопедии, впервые применила алфавитное расположение материала, более удобное для ориентирования в системе знаний. Многовековой опыт
вместили энциклопедии эпохи Просвещения, которые сформировали принципиальные подходы и модели, лежащие в основе современных версий. С этого момента можно считать,
что определился в основных чертах тип классической энциклопедии, о которой пойдет речь
далее.
Современные энциклопедии можно разделить на следующие основные типы – универсальные, отраслевые (тематические), посвящённые крупной отрасли знания (например,
«Математическая энциклопедия») или её разделу (энциклопедия «Теория вероятностей»), а
также региональные разного ранга (континент, регион, город) и биографические. Содержание, форма подачи, обобщения или дифференциации знания и язык таких изданий, в свою
очередь, зависят от того и кому она адресуется – широкому кругу читателей, узким специалистам, студентам, детям и т.п.
Наиболее полно энциклопедические методологические подходы и технологии подготовки материала проявляются в универсальных изданиях, которые и станут предметом рассмотрения.
Концепция и словник.
Первоначально Научно-редакционным советом (НРС) формируется Методическая груп
па, разрабатывающая Концепцию издания и определяющая ориентировочные объёмы материала в знаках для каждой крупной отрасли знаний на основе предыдущего опыта энциклопедических изданий и учета особенности развития науки, появления новых отраслей знания
и утраты значения отдельных его направлений, чтобы научное древо максимально достовер117
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но соответствовало современному состоянию научного знания и учитывало перспективы
его развития. При этом учитываются особенности национального развития и потребностей
современного познания общества. И поэтому, например, издательство «Большая российская
энциклопедия» первым подготовило отдельный том, посвящённый только России, всем сторонам её жизни, что на тот момент было чрезвычайно востребовано как попытка осмысления состояния нашего государства в новых реалиях. Концептуальные изменения в современной «Большой российской энциклопедии» (БРЭ) коснулись также увеличения объёма
гуманитарного знания, некоторого роста доли биографических статей, изменения подходов
в освещении вопросов отечественной истории. Последнее выразилось в сокращении числа
статей о революционных российских деятелях и увеличения количества статей о созидателях, внесших значительный вклад в становление государства, обретение им суверенитета,
развитие экономики, образования, формирование культурного облика и нравственного
климата. Это статьи о крупных государственных служащих, военных, церковных деятелях,
предпринимателях, благотворителях, деятелях искусства.
Общим для любых универсальных энциклопедий, независимо от государств, в которых
они создаются, является сохранение классических историографических подходов, согласно
которым современность излагается подробнее древности, а также то, что материалы, посвященные своей стране в целом, освещаются детальнее других отдельных государств. Отсюда
довольно вольное пользование словосочетанием национальная энциклопедия, хотя, строго
говоря, ни одна из них собственно таковой не является.
Первоначально создается проект «Методических указаний» и утверждается Научно-редакционным советом. Затем, в соответствии с ним, готовятся тематические словники научно-отраслевыми редакциями по отдельным наукам, направлениям, дисциплинам и их
подразделам и т.д. Это важнейший этап подготовки издания, в результате которого создается структура, своеобразный «каркас» энциклопедии, в котором важную роль играют отбор
терминов, их объём, объективное соотношение отраслей знаний. При построении словников необходимо соблюдать одноуровневый подход в отборе терминов, объёме знаков однородных понятий, а также в числе терминов и объёмах разных тематических разделов. Недопустимы чрезмерная генерализация или детализация отдельных научных направлений,
завышающих или занижающих роль этих разделов в науке. Сложной является задача отбора
новых статей из огромного количества постоянно появляющихся новых терминов, очистка
терминологического поля от бытующих тавтологических вариантов, исключение сугубо авторских неологизмов, оценка перспектив существования новых статей в науке, политике и
культуре.
Биографические статьи. Самый большой по числу статей раздел любой универсальной
энциклопедии посвящён, как правило, видным деятелям всех времён и народов, всех областей науки, техники, литературы и искусства, общественно-политической жизни. При
решении вопроса о включении в словник той или другой биографической статьи необходимо, прежде всего, руководствоваться сложившимися научными представлениями о вкладе
деятеля в развитие науки, техники, литературы, искусства, политики, общественной жизни, вневременной актуальностью и (или) исторической значимостью его наследия. Отбор
статей в словнике энциклопедии должен быть произведён с большой тщательностью. При
этом он может основываться на формальных критериях, например, включаются все лица,
имеющие звание академика РАН, все главы государства и силовые министры страны, выпускающей энциклопедию, и это наиболее легкий для энциклопедистов путь.
Но значительное количество персоналий включается именно на основе экспертных оценок значимости их деятельности, вклада в соответствующую отрасль знания. Такие оценки
даются научными консультантами, членами редколлегии, достигаются в результате широкого общественного обсуждения словников. Здесь много сложностей, касающихся включения
современных деятелей, оценки перспектив существования в будущем, здесь часто помогает,
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кроме экспертных оценок, энциклопедическая интуиция. Например, уже в 1900 г. впервые в
России в «Научно-энциклопедическом словаре» Филиппова была включена статья о Ленине.
При отборе имён определенную роль играет и критерий известности.
Одна из особенностей текста энциклопедических статей – их максимальная типизация.
В этих целях для однородных групп статей создаются типовые схемы. Часто схемы разработаны применительно к крупной по объёму статье, поэтому для более мелких отдельные
пункты могут быть опущены. Существуют общие «сквозные» для всех редакций схемы – это
статьи о науке, научном термине и биографические статьи. Кроме того, научными редакциями разрабатываются свои схемы, например, схема статьи о реке, о растении, об архитектурном объекте.
Информационные единицы.
Каждая статья в энциклопедии содержит несколько следующих, в известной мере, автономных информационных единиц.
1) Название статьи.
Его написание дается согласно современным нормам русского языка, приводится ударение,
для иноязычных имен и названий приводится оригинальное написание,
к иноязычным терминам дается этимологическая справка (например, Парадигма, от
греч. paradeigma – пример, образец),
к нему указываются синонимические формы существования данного названия.
2) Дефиниция.
Дефиниция – это не формальное начало статьи, а краткое научно точное современное
определение понятия, излагаемое в доступной форме, т. е. собственно его краткое смысловое
современное содержание. Если содержание термина с момента его появления менялось, то
историю трансформации его понимания следует давать в тексте, а не в дефиниции.
Дефиниции для терминов одного порядка (народы, географические объекты и др.) должны быть по возможности однотипными и достаточно полноценными практически словарными справками, и уже выбор остается за читателем – читать ли ему статью дальше или
этих сведений для его познавательных целей достаточно. Так, например, в дефиниции статьи
«Печенеги» говорится не только, что это объдинение тюркских народов, но также указывается, где и когда они жили, т. е. такая дефиниция является автономной самодостаточной
информационной единицей.
3) Текст статьи.
Статья в энциклопедии в достаточно лапидарной форме должна сообщать читателю комплекс сведений о предмете и быть свободной от догматизма и субъективизма, отображать
общепринятые точки зрения, объективно освещать события, явления, факты без навязывания авторских оценок. В тех случаях, когда излагаемая тема носит дискуссионный характер
и в науке не существует единой точки зрения по этому вопросу, приводится трактовка, разделяемая большей частью исследователей, или несколько равноправных трактовок данной
проблемы с указанием научных школ и имен. Это относится как к изложению современного,
так и исторического материала.
При построении статьи стоит проблема увязки её содержания с близкими по тематике
статьями, при этом следует стремиться к тому, чтобы изложить основное по данной специальной теме, не повторяя или почти не повторяя того, что является содержанием смежных
по тематике статей. Например, автор исторического очерка к статье «Франция» не может
не сказать в основных чертах о Парижской коммуне 1871 г. и её историческом значении, но
более подробно эта тема будет изложена в специальной статье «Парижская коммуна 1871».
Иногда допустимо и обратное соотношение общих и частных понятий или терминов. В подобных случаях на помощь приходит широко применяемая система ссылок. Статьи, на которые нужно дать ссылки, отмечаются, например в БРЭ, курсивом.
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4) Пристатейная библиография.
В неё включаются: капитальные авторитетные в научном мире монографии, учебные
пособия для вузов монографического характера, в которых читатель сможет ознакомиться
подробно с данным предметом, архивные источники, факсимильные издания, библиографические указатели, официальные атласы, карты, в редких случаях – статьи из научных сборников и журналов. Литература может включаться в русском и в оригинальном написании,
на основе используемых в издании алфавитов, напр. в БРЭ – кириллического, латинского,
греческого и дренееврейского (по библейской тематике).
При этом приводится литература только по конкретному излагаемому в статье вопросу
(например, к статье об отдельном минерале нецелесообразно приводить общий справочник
по минералогии). Необходимо применять систему ссылок (см. лит. при статье...), которая избавит от необходимости повторения общих трудов в статье по более узкой тематике. Желательно приводить современную литературу, за исключением тех случаев, когда необходимы
ссылки на исторические источники. Во многих группах статей (например, биографические
статьи, статьи о науках, о видах искусства и др.) библиография, помещаемая в конце статьи
(так называемая пристатейная), является дополнением к внутристатейной библиографии,
имеющейся в тексте статьи. Важным элементом служат библиографические указатели и спис
ки, дающие более или менее полный перечень работ по рассматриваемому вопросу, позволяющие читателю подобрать интересующую его литературу.
5) В энциклопедии иллюстрации (совместно с картами) занимают до 15 % объёма.
При иллюстрировании следует исходить из того, что иллюстрации служат не только элементом художественно-полиграфического оформления, но и дополняют, поясняют текст, делают его более доходчивым, а в ряде случаев позволяют значительно сократить его.
При отборе иллюстраций следует помнить, что их количество определяет тот оптимум,
который позволяет дать наглядное представление о главных событиях, явлениях, знаковых,
эмблематичных или типичных чертах объекта, или его особенностях, наиболее употребительных схемах, процессах, приборах и т.п.
Все иллюстрации должны быть увязаны с подрисуночной подписью и содержанием текста статьи, недопустимо использование иллюстраций, посвящённых частным, мелким объектам, явлениям, особенностям, не соответствующим уровню детализации текста.
Иллюстрации являются визуальным информационным рядом, поэтому к ним применим принцип систематизации, как и к текстовому содержанию статей. В целом, одноуровневые термины в соответствующих содержательных рядах (растения, приборы, памятники
архитектуры и т.п.) должны сопровождаться унифицированными (по форме и содержанию)
типологическими иллюстрациями. Желательно одинаковые элементы в однородных иллюстрируемых сюжетах выделять единым цветом во всех однотипных статьях по всему изданию (например, в рисунках машин главный узел выделять одним цветом).
Подрисуночные подписи, которые часто являются словарной справкой для многих
групп статей и содержат заранее определенный набор и порядок подачи сведений (например, для архитектурных объектов – название объекта, место его расположения, имя архитектора, год постройки, часто и год съёмки).
6) Карты. Содержание карт должно быть согласовано с текстом. Названия на картах даются в транскрипции, принятой Главным картографическим управлением страны, чтобы у
каждого пользователя была возможность корреляции их со всеми государственными картами, идент ификации объектов и их местонахождения.
Особый род статей составляют Комплексные статьи, содержание которых выходит за
рамки одной редакции. Например, в статьях о зарубежных государствах принимают участие
около 20 редакций: Международного права, Истории, Физической географии, Экономической географии, Этнологии, Религии, Образования, Медицины, Спорта, Изобразительного
искусства, Театра, Литературы и др., десятки авторов и рецензентов, и задача редакции соз120
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дать единый информационный массив. Более тонкое согласование осуществляется в режиме смежного чтения, когда требуется участие двух, трех редакций, особенно это важно для
биографических и терминологических статей, т.к. в современной науке именно в смежных,
перекрывающихся областях происходит наибольшее число открытий.
Технология подготовки энциклопедии.
Она отличается многоступенчатой сложностью. Редактирование и технология подготовки тематических словников и статей ведутся по единой установленной системе, принятой для всех областей знания.
Научно-отраслевые редакции осуществляют работу в следующей последовательности:
1) поиск наиболее авторитетных авторов, с учетом рекомендаций ученых кураторов соответствующих научных тематик, заказ тематических словников, их рецензирование и редактирование, снятие статей-повторов с близкими тематиками, сбор комплексных статей и
назначение курирующих редакций;
2) подбор авторов, наиболее авторитетных специалистов в научной области, ознакомление их со словником близких к данной тематике терминов, чтобы не повторялась информация, редактирование, рецензирование и общественное обсуждение отдельных статей или их
тематических циклов, соотнесение и корреляция их с другими статьями тематически единого цикла, смежное чтение близких по тематике статей, курирование комплексных статей,
корреляция текста с иллюстрациями и картами. Затем статьи должны получить одобрение
шеф-редакторов.
Вся дальнейшая работа организационно осуществляется Выпускающей редакцией, передающей статьи в специализированные энциклопедические службы, имеющиеся только
в энциклопедии.
1) Фактический, справочный материал (имена, исторические даты и мн. др.) тщательно
выверяются в Группе проверки, аналогов которой нет в других издательствах. Кроме того,
факты в готовящихся томах сопоставляются с близкими вышедшими статьями, ведется картотека таких фактов. Например, если во 2-ом томе БРЭ в статье об Аттиле, вожде гуннских
племен, сказано, что в такие-то годы он правил совместно со своим братом Бледой, то в 9
томе в статье «Гунны» эти данные не должны различаться.
2) Уникальной службой для издательского дела является Группа, дающая этимологию
к терминам и осуществляющая транскрипцию имен и названий с учетом классических
языковых норм и традиции существования их в культуре, науке и искусстве, проверяющая
старинные географические названия мест рождений и смерти персон, точность их соотнесения с современными географическими названиями.
3) В группе Библиографии проверяется вся библиография, в компьютерную эпоху наши
библиографы могут проверять точность названий источников, хранящихся в самых разных
библиотеках мира, таких, например, и не только таких, как Российская национальная библио
тека, но и таких, как Библиотека Национального Конгресса США.
4) Литературно-контрольная редакция унифицирует форму подачи текста, контролирует правильность написания в русле современного русского языка и энциклопедической
традиции; в сложных случаях с привлечением экспертов из Института русского языка РАН.
После исправления готовятся гранки в сплошном алфавите, контрольное чтение которых ведется шеф-редакторами, Ответственным редактором издания, членами НРС. При
этом происходит своеобразное выравнивание информационного поля: ряд статей, в которых освещены недостаточно, несоответственно их значению, может быть дополнен новыми
сведениями, или гипертрофированно преувеличенные статьи могут быть сокращены. На
стадии верстки научными редакциями осуществляется окончательное согласование текста с
иллюстративным материалом, вносится последняя конъюнктурная правка, осуществляется
контрольный просмотр шеф-редакторами и Ответственным редактором.
Все это увеличивает сроки подготовки издания и естественно определяет его высокую
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стоимость. Но одновременно позволяет использовать его как источник эталонных знаний.
Используемая технология подготовки показывает, что те изменения, дополнения, согласования и постоянное научное экспертное сопровождение материала на всех этапах подготовки в итоге предполагают не только авторскую, но и издательскую ответственность за
статью.
После окончания работы над алфавитными томами создаются поисковые системы самого разнообразного толка, ими служат Указатели, или тома Индексы, которые увеличивают
информационные возможности пользователя в десятки раз. Так, например, в БСЭ-3 число
биографичесих статей составило св. 22 тыс., а именной указатель содержал более 250 тыс.
ссылок-упоминаний этих персон во всем энциклопедическом массиве. Первый предметный
указатель был помещён к «Универсальной энциклопедии» Гофмана, изданной на латинском
языке ещё в 1698 г. в Лейдене (Нидерланды). В «Большой Китайской энциклопедии» в середине 20 в. было помещено, например, 5 указателей – тематический, алфавитный, именной,
терминологический и иероглифический.
Перед каждым книжным энциклопедическим изданием стоит проблема актуализации
информации. Предпринимавшиеся с начала 20 в. попытки выхода изданий со сменными
страницами (замены несколько раз в год отдельных страниц на другие с обновленным текстом), выпуск информационных картотек не имели успеха. На практике закрепился выпуск
Ежегодников и дополнительных томов, хотя для книжных вариантов эту задачу не удается
решить эффективно.
В электронных версиях поисковые возможности и актуализация материала решаются
наиболее успешно, но там встают вопросы оперативного фильтрования информационного
и смыслового мусора, оценки и многоступенчатой доработки статей с учетом научно-достоверных сведений по этому предмету, т. е. всего того, что отличает энциклопедию от газет и
многих других СМИ.
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Діяльність Комісії для складання історичного словника української мови при ВУАН
стала об’єктом дослідження аспіранта Національного педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова Тетяни Леонідівни Поліщук, яка виступила з доповіддю «Євген Тимченко і співробітники Комісії для складання історичного словника української мови». Дослідник на архівних матеріалах представила життєвий та науковий
шлях провідних членів комісії, про більшість з яких до сьогодні мало інформації. Як
і члени інших комісій ВУАН, що працювали у 20-30-тих роках ХХ століття, співробітники цієї комісії були безпідставно репресовані, засуджені до страти чи заслання.
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Євген Тимченко і співробітники комісії ДЛЯ СКЛАДАННЯ
ІСТОРИЧНОГО Словника української мови
У статті подано біографічну інформацію про співробітників Комісії для укладання історичного
словника української мови при УАН, яка працювала під керівництвом Євгена Тимченка.
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The article deals with the biographical information of the employees of the commission for compilation
of the ukrainian language historical dictionary of the Ukrainian Academy of Sciences, that worked under the
direction of Yevhen Tymchenko.
Key words: commission, historical dictionary, Tymchenko.

У 1919 р. було створено Комісію для укладання історичного словника української мови
при Українській академії наук (УАН). Головою цієї комісії обрано проф. Є. Тимченка, автора
словника старописної української мови ХVІІ–ХVІІІ ст. Основу майбутнього словника склали
картки українського філолога П. Житецького (приблизно 12 тис. карток), які долучив до картотеки А. Кримський, і матеріали проф. Є. Тимченка у кількості 60 тис. карток, що в 1905 р.
разом із словником живої мови були представлені на Костомарівську премію до Петербурзької академії наук.
У Комісії в різний час працювало чимало цікавих людей, кількісний склад її змінювався,
однак зазвичай у розпорядженні Є. Тимченка були кілька штатних і позаштатних співробітників. У комісії у різний час працювали: Г. Вовкушевський, В. Крижанівський, О. Лук’яненко,
С. Якимович, М. Лев-Харченко, Є. Волошин, К. Лазаревська, Л. Білозір, Г. Петренко, М. Станіславський.
Вовкушевський Григорій Дмитрович народився 7 серпня 1866 р. в с. Тиниця Конотопського повіту, нині Бахмацького району Чернігівської області. Середню освіту здобув у Ніжинській гімназії. 1892 р. закінчив правничий факультет Ун-ту св. Володимира у Києві.
Відтоді працював у Київській судовій палаті; 1897–1903 – мировий суддя Таращанського
округу; 1903 – 1906 – голова з’їздів суддів Старокостянтинівського і Таращанського округів;
від 1906 – член Уманського, 1912–18 – Київського окружних судів; від 1 квітня 1918 – порядкуючий департаментом Київського апеляційного суду. Від 8 серпня 1918 р., за скасування
апеляційного суду, залишений поза штатами. 2 березня 1919 р. розпочав роботу в УАН, зокрема брав участь в укладанні Словника української правничої мови. Від вересня 1919 р. –
член, від лютого 1921 р. – секретар Правничо-термінологічної комісії ВУАН. Один із укладачів і співредактор виданого комісією у 1926 р. «Російсько-українського словника правничої
мови». Водночас співпрацював у Комісії для укладання історичного словника української
мови. Брав участь у церковному автокефальному русі, зокрема був членом парафіяльної
ради (титарем) і скарбником Софіївського собору, учасником 1-го Всеукраїнського православного церковного собору в Києві (1918). У 1926 і 1927 рр. органи ДПУ порушували справи
проти нього, однак вони були припинені за недоведеністю висунених звинувачень. 4 вересня
1929 р. заарештований у справі Спілки визволення України. 13 березня 1930 р. у позасудовому порядку висланий на 5 років до Казахстану в Алма-Ату, а звідти 3 червня 1930 р. прибув
на проживання в м. Кзил-Орду, де від 15 січня 1932 р. працював статистом, а від 1 липня
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1933 р. економістом-плановиком на підприємствах міста. Подальша доля невідома. Реабілітований у 1989 р.
Крижанівський Всеволод Йосипович народився 12 січня 1885 р. в с. Лаврики Сквирського повіту на Київщині. Освіту здобув у Київській Духовній Семінарії, а потім навчався
в Юр’ївському університеті (м. Тарту, Естонія) на правничому відділі. У 1910 р. вступив на
державну службу, працював канцеляристом у різних державних установах. У 1912 р. за запрошенням перейшов на службу до Канцелярії Іркутського генерал-губернатора, де працював як архіваріус, помічник діловода та виконувач обов’язків діловода. У 1917 р. працював у
Виконавчому Комітеті Громадських Організацій Іркутська. Наприкінці 1917 р. переїздить до
Києва, де 1 грудня 1917 р. займає посаду діловода з обсягом діяльності начальника відділу
в Генеральному секретаріаті УНР, а 1 лютого 1918 р. стає начальником цього відділу. Посаду
начальника відділу та Члена Термінологічної комісії обіймав і в Державній Канцелярії аж до
часу припинення діяльності цієї установи. На початку березня 1919 р. обраний членом Правничо-термінологічної комісії при ІІІ відділі УАН, а незабаром був обраний і І відділом Академії на посаду постійного члена Комісії для укладання історичного словника української
мови, пізніше працював у Правничому відділі Інституту української наукової мови ВУАН.
Літературну діяльність розпочав від 1904 р., друкуючи статті, замітки, архівні дослідження та переклади в українських і російських періодичних виданнях – «Раді», «Ділі», «Українській хаті», «Русском архиве», «Духовной беседе», «Вірі», «Державі», «Слові» тощо. В. Крижанівський – автор таких праць: «Наші часописи й мова», «З України в Сібір», «Современные
украинские проповедники в России», «Современные украинские проповедники в Галиции»,
«Библия на украинском языке». У 1922 р. підготував до друку історико-біографічний нарис
«Про життя й діяльність св. Димитрія Туптали, митрополита Ростовського». У 1938 р. був
заарештований за звинуваченням в участі в контрреволюційній антирадянській націоналістичній організації церковників і засуджений до розстрілу. Загинув 2 вересня цього ж року,
похований у селищі Биківня поблизу Києва.
Лук’яненко Олександр Митрофанович народився 10 липня 1879 р. в Києві. Закінчив
Університет св. Володимира у Києві (1903), де його залишили для підготовки до професорського звання: від 1907 р. – приват-доцент, 1912 р. – завідувач кафедри слов’янської філології,
1912–20 рр. – професор кафедри порівняльного мовознавства. Викладав також на Київських
вищих жіночих курсах. Брав участь у заснуванні Кам’янець-Подільського університету
(1918) та філії Київського університету в Криму (1920). Від 1920 р. працював у Таврійському
університеті (згодом – Кримський педагогічний інститут у Сімферополі): приват-доцентом,
професором кафедри слов’янської філології, від 1922 р. – професором кафедри російської
мови та порівняльного мовознавства, 1925–34 рр. – професором російського і татарського
відділів, деканом відділу російської мови та літератури. 1941–63 рр. – професор, завідувач
кафедри російської мови та мовознавства, 1963–73 рр. – професор-консультант Саратовського університету. Займався дослідженнями в галузі російського і загальнослов’янського
мовознавства. Помер 20 серпня 1974 р. у Саратові.
Якимович Сергій Феодосійович народився 25 вересня 1887 р в Києві у сім’ї чиновника.
У 1906 р. закінчив Стародубську гімназію, 1911 р. – Університет св. Володимира у Києві, отримавши за конкурсну працю срібну медаль. 1911 р. здобув посаду вчителя гімназії
у м. Єреван. Від 1918 до літа 1919 р. працював учителем у четвертій Київській гімназії. Від
1919 р. до 1 квітня 1921 р. був професорським стипендіатом при кафедрі української літератури Кам’янець-Подільського університету та учителем місцевої гімназії.
Від 1919 до 1923 рр. – співробітник Комісії для укладання історичного словника української мови.
Як згадує С. Якимович, перше півріччя 1920 р. комісією тимчасово керував проф. М. Грунський, лише у липні повернувся із-за кордону директор комісії проф. Є. Тимченко. За цей час
було опрацьовано 38 староукраїнських джерел, що дозволило додати до словника понад 30
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тис. слів, з них 27 тис. слів було написано на картки не в Києві, а в Кам’янці-Подільському.
Проф. Є. Тимченко, якому довелося перебувати в Кам’янці-Подільському більше року, згромадив там працівників і налагодив працю над словником. Пізніше всі матеріали було перевезено до Києва.
Науковці, про яких подано інформацію вище, працювали у Комісії у перші роки її діяльності. У 1921 р. до складу комісії входили троє постійних співробітників і четверо позаштатних, зокрема: Є. Волошин, Ф. Гаєвський, К. Лазаревська, С. Якимович, М. Лев-Харченко.
Лев-Харченко Марія Василівна народилася 13 квітня 1876 р. в м. Меджибожі Летичівського повіту на Поділлі. У 1894 р. закінчила гімназію Ващенка в Києві, а у 1915 р. – Вищі
агрономічні курси в Петербурзі. 13 років учителювала в Петербурзі та Києві. У 1917–1918 рр.
працювала в міністерстві Судових справ і Комісії правничого словника. У червні 1920 р.
одержала посаду вченого-діловода Постійної комісії для укладання історичного словника
української мови при ВУАН.
Волошин Євген Костянтинович народився 1 вересня 1896 р. в с. Бондареве Чигиринського повіту Київської губернії в родині священика. У серпні 1905 р. вступив до Київської
2-гої гімназії, яку закінчив 1915 р., одержавши атестат про повний 8-класний курс з відмінною поведінкою. Того ж року вступив до Університету св. Володимира на історико-філологічний відділ. У 1921 р. вступив до Київського археологічного інституту на етнографічний
відділ. Від жовтня 1918 р. працює лектором курсів української мови в культурно-освітній
комісії при Управлінні правобережної залізниці. Від вересня 1919 р. учителює в с. Красносінка на Чигиринщині. Від вересня 1920 р. працює учителем і завідувачем 7-річної трудової
школи та школи з ліквідації неписьменності при цукроварні у с. Капітанівка цього ж повіту.
Від 1 червня 1921 р. – позаштатний співробітник Комісії для укладання історичного словника української мови УАН, а від 1 січня 1922 р. – штатний співробітник цієї Комісії.
Лазаревська Катерина Олександрівна народилася 20 серпня 1879 р. у сім’ї відомого київського історика Олександра Матвійовича Лазаревського. Вступивши до четвертого класу
київської приватної жіночої гімназії А. Бейтель у січні 1896 р., закінчила її 1897 р., а через
рік закінчила додатковий клас з правом на золоту медаль. У вересні 1901 р. зарахована вільно
слухачкою третього класу Київського художнього училища з малювання, однак у січні 1904 р.
залишила училище. Пройшовши у свого батька добру школу роботи із старими документами, стала визначним фахівцем у галузі палеографії ХVІІ – ХVІІІ ст. Авторка низки джерельних праць з історії цехів, шевченкознавства. Працювала в Постійній комісії для складання
історико-географічного словника української землі, Комісії Лівобережжя та Слобожанщини, Археологічній комісії та Постійній комісії для укладання історичного словника української мови.
К. Лазаревська, як і інші працівники Комісії, вибирала з джерел слова як матеріал до
історичного словника. За 1922 р. матеріал словника збільшився на 38 428 карток, а всього
комісія мала вже 151 428 карток. У цей рік комісія в складі її керівника професора Є. Тимченка, одного штатного та шістьох позаштатних співробітників провела 18 засідань, на яких
було прочитано 9 наукових доповідей. Окрім того, члени Комісії продовжили працювати над
вибиранням слів з історичних джерел (стародруків і новодруків, рукописів) і створили за
рік 60 350 карток. Разом з попередніми роками комісія мала картотеку на 320 тис. карток. У
1923 р. у комісії працювали постійними співробітниками: Л. Білозір, С. Волошин, К. Лазаревська, Г. Петренко, С. Якимович; непостійним співробітником – М. Станіславський.
Білозір Лідія Іванівна народилася 28 серпня 1894 р. в с. Богодухівка, тепер Харківської
області. У 1903 р. вступила до Золотоніської жіночої гімназії, 8 класів якої закінчила 1912 р. і
того ж року вступила на історико-філологічний факультет Київських вищих жіночих курсів
за спеціальністю слов’яно-російська філологія, який закінчила 1919 р. До 1915 р. спеціалізувалася з педагогіки, студіювала теоретичні праці, робила доповіді на семінарі проф. С. Аноньїна. Одна з її праць того часу – «Педагогічна теорія Л. Толстого». Згодом почала працювати
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в галузі мовознавства, займаючись переважно синтаксисом східно-слов’янської групи мов;
найбільше студіювала під керівництвом проф. М. Грунського «Слово о полку Ігоревім» та
вивчала низку питань української мови. Одночасно працювала у проф. В. Розова (викладав
курс української мови на Вищих жіночих курсах) переважно в сфері староукраїнської діалектології та опису стародавніх пам’яток української мови. Разом з ним та ще однією слухачкою Л. Білозір уклала курс староруської діалектології, з проф. В. Розовим вони проаналізували все Остромирове Євангеліє, «Ізборники» Святослава та інші давні пам’ятки української
мови.
У 1920 р. викладала українську та російську мови у Київській вищій початковій школі
№ 12, потім у трудовій школі № 125, українську мову на двох відділах (4 групи) у Робітничо-селянському університеті в Києві.
Від 22 січня 1921 р. викладала в педагогічній школі українське письменство, вступ до
мовознавства та теорію письменства, в професійно-технічній школі викладала українське та
російське письменство в с. Почапинцях Звенигородського повіту. У травні 1922 р. вступила
до І відділу ВУАН у Комісію для укладання історичного словника української мови, в якій
працювала над вибором матеріалу для словника з стародруків та рукописів, читала наукові
доповіді на засіданнях комісії («Фонетичні особливості сучасної мови Шевченкової околиці», «Напрямок в розвитку речення в сучасній вкраїнській мові»). У рукописі залишилися
такі праці: «Інфінітив в Шевченковім Кобзарі», «Безпідметові речення в сучасній вкраїнській
мові», «Різдвяні звичаї Шевченкової околиці». Від 1925 р. аспірантка при Київській науково-дослідній кафедрі мовознавства – доцент кафедри мовознавства Київського інституту
народної освіти, а від 1934 р. безпідставно заарештована й засуджена до страти. Реабілітована 1957 р.
Петренко Ганна Андріївна народилася у 1893 р. в м. Стародуб на Чернігівщині. У 1912 р.
закінчила 8 класів гімназії у Ромнах на Полтавщині. У 1913 р. вступила на Вищі жіночі курси
у Києві на історично-філологічний факультет (слов’яно-російський відділ), який закінчила
у 1922 р. Під час перебування на Курсах студіювала діалектологію східних слов’ян та українську мову. Працювала над дослідженням української мови за давніми пам’ятками і грамотами (підготувала працю «Про гратоту 1671 р. з боку відношення мови її до тодішнього
правопису», з якою виступила на семінарі проф. В. Розова). У липні 1923 р. працювала над
мовою Іпатіївського літопису та брала участь у роботі семінару Археологічного інституту з
проблем архітектури і дерев’яних українських споруд 13 – 18 ст. – досліди пам’ятників у містах Каневі і Переяславі, пам’ятників Києва і його околиць («Дерев’яні церкви с. Коровинець
Волинського повіту», «Пам’ятники Канева й Переяслава»).
Працювала статистиком у справі народної освіти, учителькою української мови, перекладачем з російської на українську мову і коректором у друкарні, лектором української мови.
Від 1 червня 1921 р. робила вибірку слів з давніх українських пам’яток, стародруків та упорядкувала картки у Комісії для укладання історичного словника української мови ВУАН. У
лютому 1924 р. призначена на посаду вченого-діловода цієї Комісії.
Станіславський Микола Олексійович народився 17 серпня 1892 р. в с. Озеряни Лохвицького повіту на Полтавщині. У 1920-х рр. був членом Комісії для складання історичного словника української мови ВУАН, секретарем філологічної секції та членом-співробітником секції ділової мови соціально-економічного відділу Інституту української наукової мови ВУАН.
Безпідставно репресований і страчений. Реабілітований посмертно.
Автор праць: «Слова-скорочення в сучасній українській літературній мові» («Збірник
секції граматики української мови». – Кн. 1. – 1930. – С. 197– 216); «Словник ділової мови.
Термінологія та фразеологія. (Проект)» (К., 1930. – 248 с.; співукладачі: М.Ю. Дорошенко,
В.М. Страшкевич; перевид. 1993 р.); «Російсько-українська ділова та газетна фразеологія»
(рукопис).
Як зазначив науковець, у Комісії проводили роботу з вибирання лексичного матеріалу з
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пам’яток давнього письменства і збірок актових документів, але, зважаючи на те, що матеріал з джерел, доступних Комісії, значною мірою вже був вибраний, то члени комісії часто шукали інформацію щодо історії того чи іншого слова. У цьому році розпочато впорядкування
всього зібраного до 1923 р. матеріалу, щоб уможливити вже нині користування словником
хоч би в картках. За рік було зібрано матеріалу на 30 тис. карток, так що тепер в Комісії вже
є 231 672 картки слів, вибраних більше як з 300 пам’яток української літератури XI – XIII ст.
Від 1924 р. Комісія розпочала роботу щодо систематизації та упорядкування зібраного
матеріалу. В результаті була підготовлена колективна праця за редакцією Є. Тимченка «Історичний словник українського язика» (Є. Волошин, К. Лазаревська, Г. Петренко, М. Станіславський, Л. Білозір) том І. А – Ж. Зошити 1 – 2, 1930 – 1932 р. (понад 10 000 слів від «А»
до «жяловати»). У словнику використано матеріал з близько 400 пам’яток. Однак добір їх
здійснено некритично: мало використано рукописних джерел, а також пам’яток 14–15 ст.,
поза увагою залишилося чимало цінних джерел, розмежування українських і білоруських
пам’яток проведено за територіальним, а не за мовним принципом. Комісія планувала скласти реєстр словника на підставі всього мовного матеріалу пам’яток української мови від найдавніших часів до ХІХ ст. Також було поставлено завдання видати вже зібраний матеріал у
4 – 5 томах. Але ці завдання до кінця не були виконані.
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Завідувач кафедри дизайну і реклами Інституту реклами, кандидат технічних наук
Світлана Валеріївна Прищенко у доповіді «Енциклопедія кольору: обґрунтування
концепції наукового видання» запропонувала авторську концепцію своєрідної «персональної» енциклопедії, об’єктом опису якої є Колір. Презентована концепція енциклопедії, на думку автора, – це комплексне дослідження основного поняття мистецтва,
що базується на структурно-системному та історико-культурологічному методах. Захоплення дослідниці кольором як, послуговуючись її визначенням, «естетичним феноменом», не завадило обґрунтовано підготувати й чітко викласти план-проспект названого видання.
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графічного дизайну і реклами Інституту реклами
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ КОЛЬОРУ: ОБҐРУНТУВАННЯ
АВТОРСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ НАУКОВОГО ВИДАННЯ
Запропоновано авторську концепцію наукового видання «Енциклопедія Кольору», яка базується
на структурно-системному та історико-культурологічних методах щодо презентації світових досягнень науки про колір. Визначено напрямки комплексного дослідження теорії та практики кольору –
мистецтво, дизайн, реклама, персоналії, інституції, матеріали та технології.
Ключові слова: колір, енциклопедія, авторська концепція, комплексне дослідження кольору.
Author’s conception of the scientific edition «Encyclopedia of Colour» have been proposed, and which is
based on the structural-systemic and historic-culturological methods in relation to the presentation of world
achievements of Colour Science. Art, design, advertising, personalities, institutions, materials and technologies
have been selected as the main directions of research study in theory and practice of colouring.
Key words: colour, encyclopedia, author’s conception, comprehensive research of the colour.

Проблеми, що стосуються кольору, його сприйняття, виміру, систематизації і застосування, стають предметом дискусій на Міжнародних симпозіумах і конгресах. У багатьох країнах
існують інститути кольору, колірні комітети, групи кольору, суспільства кольору – організації, що носять різні найменування, але переслідують одну мету – об’єднання національних
зусиль у галузі дослідження кольору, розширення знань про нього, централізацію і поширення відповідної інформації. Вони покликані сприяти більш глибокому вивченню кольору,
допомагати фахівцям краще зрозуміти роль кольору і ефективніше його використовувати.
Збільшується потік науково-технічної інформації та кількість книг, що узагальнюють і систематизують отримані знання про колір, але, на жаль, закордонних авторів.
Колір завжди був та залишається актуальним для всіх, хто використовує його у своїй професійній діяльності. Розв’язання питань колориту базується на глибоких знаннях та осмислюванні досвіду людства в цій галузі, а також на вивченні сукупності наук, які займаються
дослідженнями кольору. Фізиків цікавить енергетична природа кольору, фізіологів – процес
сприйняття кольору оком людини, психологів – проблема сприйняття кольору та дія його
на психіку, здатність викликати різні емоції, біологів – значення кольору в життєдіяльності
живих організмів, а математиків – методики вимірювання кольору. Відомий російський художник К.Коровін вважав, що живопис можна порівняти з математикою тому, що відчуття
колірних та тонових відношень потребує точності, пропорційності до натури. Змішування
фарб у визначених співвідношеннях теж належить до галузі математичних обчислень, а вимірюванням кольору займається колориметрія. Колір є також об’єктом вивчення багатьма вузькими дисциплінами, наприклад, фізіологічною оптикою, анатомією ока, теорією фотографії,
хімією фарбників, світлотехнікою, конструюванням комп’ютерів і друкувального обладнання.
Всі ці дисципліни вивчають закономірності виникнення колірних відчуттів, кольоророзрізнення та кольоровідтворення.
Якщо розглядати колір як явище культури, то додаються й культурологія, філософія, естетика, історія мистецтва, філологія, археологія, релігія. Важко назвати галузь діяльності людини,
до якої колір не мав би жодного відношення. Цим і пояснюється такий складний і синтетич130
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ний характер науки про колір та його властивості.
Колір може трактуватися як символ того, що не може бути показано (образ Бога, космічних сил або загробного існування), а за різних історичних епох, особливо в періоди переломних моментів, – як символ відповідних подій або ідей. Колір завжди розкривається в
етнокультурному аспекті з урахуванням того, що історичні епохи мали лише їм притаманний колірний вираз та своє колірне мислення, яке є не лише малярським засобом, а також виразником духовного й культурного рівня суспільства, естетичних досягнень, показником пізнання
природи, навколишнього світу, засобом спілкування й предметом естетично-духовного обміну. Відомий мистецтвознавець В. Овсійчук у монографії «Українське малярство Х–ХVІІІ століть. Проблеми кольору» дуже точно дає характеристику кольору як своєрідній національній
традиції: «Барва є тонким камертоном часу. Кожне століття чи великі історичні епохи так
чи інакше витворюють притаманний їм кольоровий феномен, бо народ в силу географічних
умов, історико-суспільного розвитку, традицій, духовного потенціалу виробляє своє відношення до кольору [1]». Інший видатний український мистецтвознавець Д.Степовик детально висвітлює семантику кольорів та вважає колір найхарактернішою ознакою стилю у мистецтві [2].
Надзвичайно цікавими з точки зору своєрідності художньо-образних систем є українське бароко, український модерн, український авангард. Українське народне декоративне
мистецтво – невичерпне джерело творчого натхнення для сучасних художників і дизайнерів.
Народна культура була і залишається етнічним середовищем, засадою духовності, заснованих на світовій досконалості. Досвід українського мистецтва, яке має ознаки етнокультурної
самодостатності, збагатив палітру європейського модернізму: «Для майбутнього національної художньої культури цей факт має важливе методологічне та загальноестетичне значення» [3: 47].
Проблема професійної підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі мистецтва
є надзвичайно актуальною. Важливим чинником навчання майбутніх фахівців є формування художньо-образного мислення засобами колористики, оскільки колір у багатьох різновидах мистецтва та дизайну виконує важливі естетичні, формотворчі, інформативні завдання.
Метою проекту є створення енциклопедії про колір, оскільки кольорознавство у мистецькій освіті – одна з фундаментальних дисциплін. Однак аналіз стану теоретичних основ
кольорознавства виявляє, що сучасні наукові уявлення про природу світла та кольору, про
механізми зорового сприйняття та кольороутворення ще повністю не увійшли до методики
навчання художників і дизайнерів. Актуальність «Енциклопедії Кольору» зумовлена браком
наукових видань мистецького спрямування. Ідея створення такої енциклопедії виникла давно, проте фінансові труднощі не дозволяють реалізувати цей культурно-освітній проект.
Цільова аудиторія – студенти, викладачі, аспіранти, художники, дизайнери, архітектори, культурологи та мистецтвознавці, рекламісти, відвідувачі структур перепідготовки та
підвищення кваліфікації тощо.
За типом відповідно до ДСТУ 3017-95 [4] видання буде галузевою (тематичною) однотомною енциклопедією (п. 12.28), яке охоплюватиме сукупність наукових знань про колір та
його різнобічні аспекти у практичній діяльності. На нашу думку, доцільно підготувати саме
енциклопедію, а не енциклопедичний словник, оскільки перелік питань для висвітлення ідеї
вельми широкий: мистецтво, дизайн, реклама. Суттєвим моментом є й зазначення Кольору у
назві видання з великої літери – колір презентовано як естетичний феномен.
Концепція наукового видання, яке є результатом науково-дослідної роботи та узагальненням авторського досвіду викладання навчальної дисципліни «Кольорознавство» у ВНЗ
мистецького спрямування протягом 15 років, базується на структурно-системному та історико-культурологічному методах у вивченні світових досягнень науки про колір. Цінність
енциклопедії також полягатиме у систематизації професійної термінології з питань теорії та
практики кольору. Проведений моніторинг не виявив подібних видань в Україні. Наявні на131
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вчальні посібники з кольорознавства мають переважно компілятивний характер. Авторське
бачення енциклопедії ґрунтується саме на науковому підході до кольору, оскільки останніми
роками з’являються псевдоенциклопедії, в яких переважно подано відомості про колір в інтер’єрі (а по суті, це кольорові атласи з невеликими текстовими поясненнями та привабливим ілюстративним рядом).
Проте енциклопедії мають бути джерелом знань і відрізнятися від інших видань науковою достовірністю, ґрунтовністю, вивіреністю, чіткою категоризацією інформації, довідковими відомостями. Саме такими є «Енциклопедія українознавства» [5], хід роботи над якою
детально описано А.Жуковським [6], «Енциклопедія Сучасної України» [7], «Дизайн: словник-довідник» [8], «Мистецтво ХХ ст.» (рос. мовою) [9], «Дизайн: ілюстрований словник-довідник» (рос. мовою) [10], «Культурологія. ХХ ст.» (рос. мовою) [11].
Досліджено, що статті в енциклопедіях мають кілька типів: статті-огляди, статті-довідки,
статті-тлумачення (містять лише дефініції, а в разі запозичення слова з іншої мови – його
етимологію) і статті-посилання (відсилають користувача до іншого терміна). Основними типами статей для «Енциклопедії Кольору» обрано статті-огляди та статті-довідки з обов’язковими посиланнями на джерела інформації. Статті-огляди та статті-довідки різняться обсягом та є визначальними для енциклопедій, містять виклади наукових положень, хронологію
історичних подій, географічні, біографічні, статистичні відомості тощо. Створенню «Енциклопедії Кольору» передувала розробка алфавітного покажчика – переліку термінів, понять,
інституцій, особистостей, які увійдуть до видання.
У дисертаційному дослідженні авторки [12], навчальному посібнику з грифом МОН
України [13], навчально-методичному комплексі з кольорознавства [14], а також в інших наукових публікаціях розкрито комплексний підхід до формування колірного середовища з
урахуванням його функціональних, соціокультурних та емоційно-естетичних особливостей.
Ми виявили, що існує суттєва прогалина у мистецтвознавчих дослідженнях щодо з`ясування впливу декоративно-прикладного мистецтва й колористики України на формоутворення
у галузі дизайну та реклами. Про це авторка зазначає в низці статей і наголошує на тому,
що використання етномотивів у контексті українських колористичних традицій можливе
й необхідне у дизайні та рекламі не лише для ідентифікації Української держави у світовій
спільноті, а, переважно, для підвищення національної самосвідомості та збереження власної
культури [15].
Основні матеріали досліджень представлено на авторському освітньому сайті «Академія
кольору» [16], який було започатковано 2006 року з двома розділами – теоретичним (для
широкого висвітлення результатів українських та зарубіжних фундаментальних досліджень
кольору) і практичним (практики застосування кольору у мистецтві, дизайні та рекламі).
Актуальність освітнього авторського сайту з колористики полягає у сучасному погляді на
застосування WEB-матеріалів у формі навчальних посібників цієї тематики та гострої необхідності у науковому і навчально-методичному забезпеченні занять з кольорознавства
денної, заочної та дистанційної форм навчання у мистецьких вишах. Теоретичний розділ на
початковому етапі експерименту (констатувальному) містив стислий курс лекцій, а практичний – приклади виконання вправ студентами з кольорознавства. На аналітико-моделювальному етапі дослідження змістове наповнення сайту було поглиблено і суттєво розширено, додано ілюстративний розділ, словник фахових термінів та робочий зошит з комп’ютерної графіки. Сайт не містить жодної комерційної реклами та існує за рахунок фінансування
власника сайту (2006 року було зареєстровано авторське право в Державному департаменті
інтелектуальної власності, Україна).
Отже, визначено структуру і зміст друкованого видання «Енциклопедія Кольору», в якому необхідно представити:
– ретроспективу розвитку науки про колір, етимологію термінів;
– функції кольору у природі та суспільстві;
132

С. В. Прищенко

–
–
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–
–
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–
–
–
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–
–

історико-культурологічні аспекти семантики та символіки кольору;
колір в етнокультурах світу;
фізичні основи кольору;
колірні системи;
особливості сприйняття кольору;
естетичні погляди на проблеми кольору;
психофізіологічний вплив кольорів на людину, явище колірної синестезії;
принципи побудови колірних гармонійних сполучень;
колір у стильових течіях мистецтва та дизайну, виражальні засоби;
здобутки української та світової культури;
колір як засіб візуальних комунікацій;
комп’ютерне кольороутворення і стандартизацію кольору;
матеріали та технології, сучасні можливості у використанні кольору;
персоналії (видатні вчені, художники, дизайнери, рекламісти, які зробили внесок у
становлення та розвиток теорії й практики кольору);
– структури, що займаються дослідженнями кольору;
– висловлювання про колір.
На сьогодні накопичено та опрацьовано велику кількість текстових та ілюстративних матеріалів. Наступним етапом заплановано редагування, верстання, обробку ілюстрацій і поступове їх завантаження на авторський освітній сайт «Академія кольору». У мережі Інтернет
представлено велику кількість енциклопедій та словників різної тематики та різного рівня.
Серед позитивних прикладів можна назвати онлайн версію згадуваної вище енциклопедії
«Культурологія. ХХ ст.» [17].
Паралельно необхідно працювати й над паперовою версією енциклопедії. Повнокольорове видання заплановане українською мовою, проте можливе двомовне (укр.-рос., укр.нім., укр.-болг., укр.-польск.) чи тримовне (наприклад, укр.-нім.-англ. або іншими мовами),
залежно від підтримки меценатів, фондів розвитку культури, грантової програми тощо.
Великий Й. Гете говорив, що він усе життя займався кольором і лише іноді писав вірші…
Дослідження Кольору стало сенсом і мого життя та моєї роботи.
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Науковці Одещини завжди надавали великого значення підготовці енциклопедичної,
словникової, довідкової літератури, вузи Одеси одні з перших у незалежній Україні підготували видання про свою історію. Значні досягнення одеситів і в біографістиці. Про
книжкові новинки бібліо- та біобібліографістики поінформувала в доповіді «Біографічні та біобібліографічні енциклопедії та словники, опубліковані в Одесі в останні
роки» завідувач відділу «Одесика» Одеської національної ордена Дружби народів наукової бібліотеки імені М. Горького, кандидат історичних наук Людмила Іванівна Саєнко. Бібліотека, в якій працює Л. І. Саєнко, не лише активний учасник видавничого процесу названої літератури, а й популяризатор української книги на Одещині, зокрема й
енциклопедичних видань.
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БІБЛІОГРАФІЧНІ ТА БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ, ОПУБЛІКОВАНІ
В ОДЕСІ В ОСТАННІ РОКИ
Стаття присвячена бібліографічним та біобібліографічним виданням в Одесі в останні роки. Розглянуто серійні біобібліографічні видання, тематичні енциклопедії, довідники та словники, які видані вишами, бібліотеками, окремими колективами та авторами, а також цільове призначення видань.
Ключові слова: біобібліографія, видання, енциклопедії, довідники, словники, Одеса.
The article is devoted to the bibliographic and biobibliographic publications in Odessa in recent years. Serial publication bibliography, thematic encyclopedias, reference books and dictionaries published by universities, libraries, private groups and authors were considered, as well as the purpose of the publications.
Key words: biobibliography, publications, encyclopedias, reference books, dictionaries, Odessa.

Становлення інформаційного суспільства і подальший розвиток сучасної науки вимагає
відповідного рівня інформаційного забезпечення досліджень у будь якій її галузі. Розвиток
науки неминуче викликає великий інтерес до її історії, до дослідження життя і наукової спадщини вчених, які стояли біля її витоків чи зробили вагомий внесок у її розвиток. Інтерес
до біографічних праць і активізація біографічних досліджень в Україні актуалізує проблеми
інформаційно-бібліографічного забезпечення вітчизняної науки.
За двадцять років незалежності та демократичного розвитку в біобібліографістиці відбулися докорінні зміни, які суттєво вплинули на основні чинники розвитку та діяльності у
сфері соціогуманітарних та біобібліографічних досліджень. Виникла потреба охарактеризувати стан біобібліографічної діяльності та масиву біобібліографічних видань і біобібліографічних ресурсів.
Біобібліографічна діяльність є складовою та результатом функціонування у суспільстві
того типу гуманітарного знання, яке визначається як «біографістика» і «спирається на традицію подання в тексті життєвого шляху людини в конкретний історичний період». Життєписи, що фіксують в історичній і культурній пам’яті народу діяльність видатних особистостей,
існують в усіх культурах і закріплені не лише в письмовій, а й усній народній традиції та виявляються як на рівні «високої», так і «масової» культури тощо. Натомість біографістика, яку
сьогодні розуміють як власне наукову (означену межами насамперед історичного дискурсу)
реконструкцію індивідуального знання / досвіду (а, отже, і біобібліографічна діяльність) має
виразно європейське коріння та поєднує в собі ключові для європейської культури чинники – раціоналізм та індивідуалізм1.
Біобібліографія – одна з найдавніших і традиційних видів бібліографії. Підготовка біобіб
ліографій має велике значення для вивчення історії науки, осмислення спадщини, а сучасникам – для усвідомлення ваги своєї праці. Незважаючи на колективний характер сучасної наукової діяльності, вплив окремої особистості на одержані результати залишається значним.
Тому необхідне поєднання персональних та колективних біобібліографій як поточного, так і
ретроспективного характеру.
1

Біографістика [Текст] // Енцикл. суч. України. — К., 2004. — Т. 3. — С. 7.
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Одне з найскладніших методичних питань біобібліографії – підбір персоналій для створення біобібліографічних посібників – вирішується на різних рівнях інформаційно-бібліо
графічної діяльності відповідно до завдань організацій та установ, які цим займаються (Науковці України ХХ – ХХІ століть: Метабібліографія / Уклад.: М.Г. Железняк, Л.М. Гутник,
Т.А. Галькевич. – К., 2010. – 472 с.).
Інтерес, що посилився останнім часом до такого виду видань зрозумілий, адже бібліографії та біобібліографії, особливо персональні покажчики праць науковців, є одними з основних документальних джерел інформації про їхні життя та діяльність. Такі видання не
лише містять відомості про життєвий і творчий шлях вченого, окреслюють його наукові досягнення, визначають дослідницькі пріоритети, а й допомагають зробити певні узагальнення та висновки про його внесок у вітчизняну, а то й світову науку.
Як зазначають дослідники (ґрунтуючись на аналізові вагомої джерельної бази), з року
в рік «сучасна біографістика збагачується величезною кількістю друкованої продукції біо
графічного спрямування, присвяченої відомим діячам минулого країни та її сучасності:
тематичними й регіональними біографічними словниками та довідниками, покажчиками,
монографічними дослідженнями, збірниками статей та нарисів, підручниками, матеріалами
конференцій, краєзнавчими публікаціями, презентаційними виданнями». Відтак, практично всі бібліотеки м. Одеси мають багаторічний досвід розробки випусків серій біобібліографічних посібників1. До прикладу, серії «Вчені Одеси», «Вчені вузів Одеси», «Літературна Одеса», «Письменники Одеси» (Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького) (http://
odnb.odessa.ua/); серія «Бібліографія вчених університету ОНУ», «Видные ученые Одессы»
(Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова), «Библиография ученых института»
(http://www.lib.onu.edu.ua/); серія «Вчені Національного університету «Одеська юридична
академія» (http://onua.edu.ua/), серія «Бібліотека» (Одеська національна академія харчових
технологій) (http://www.library.onaft.edu.ua/izdaniya_bib/); окремі видання: Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства В.Є. Таїрова» (http://tairov.com.ua/),
Одеський національний політехнічний університет (http://www.opu.ua/).
Так, наприклад, у 1957 р. Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького заснувала серію україно- та російськомовних біобібліографічних покажчиків «Вчені Одеси». За
період 1957–2013 рр. видано 46 випусків, присвячених життєвому і творчому шляху науковців з різних галузей знань, діяльність яких пов’язана з Одесою. Серед видань – покажчики,
що ознайомлюють із життям та науковими здобутками К. Виноградова, В. Липського, Л. Сахновича, М. Синюкова, Р. Файтельберга, В. Філатова, А. Цикала, В. Чайковського, В. Стефаєнського, К. Васильєва та ін.
Науковий потенціал вищих навчальних закладів Одеси розкривають такі серії: «Біобібліографія вчених університету» (присвячена викладачам Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова; покажчики виходять у підрубриках: «Фізики», «Геологи», «Історики», «Біологи», «Філологи») та «Вчені Одеської національної юридичної академії» (заснована
2004 р. науковою бібліотекою цього вишу). Науково-технічною бібліотекою Одеського національного політехнічного університету у 2002–2004 рр. видано низку біобібліографічних
покажчиків, що висвітлюють життя та діяльність заслужених діячів науки університету, зокрема К. Заблонського, В. Малахова, Ю. Тодорцева, О. Якимова.
Сучасні серійні біобібліографічні видання вишів, крім обов’язкових елементів, мають однаковий формат, поліграфічне оформлення та уніфіковану структуру: портрет ученого, коротку вступну статтю українською, російською, англійською мовами про його науковий доробок,
авторські свідоцтва і патенти; інші види документів, законодавчих актів, у розробці яких він
1
Біографічні дослідження в Україні (середина ХІХ–ХХ ст.) [Текст] // Книжкові джерела укр. біографістики у
фондах Нац. б-ки України ім. В. І.Вернадського : матеріали до бібліографії (середина ХІХ–ХХ ст.) / НАН України, НБУВ, Ін-т біографічних досліджень ; авт.-уклад. Т.В. Куриленко, Н.І. Любовець, О.М. Яценко ; голова
редкол. О.С. Онищенко. – К., 2004. – С. 9–19. – (Джерела укр. біографістики; вип. 1).
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брав участь; список кандидатів і докторів наук, підготовлених ученим; перелік наукових, науково-виробничих конференцій, семінарів, симпозіумів, конгресів, у яких він брав участь; численні
фотознімки ученого у колі учнів, колег, на міжнародних конференціях.
Аналізуючи сучасне інформаційне поле України та місце в ньому персональної бібліографії, можна зробити висновок про те, що цей напрям бібліографії займає чільне місце в
бібліотечній роботі. Про це свідчить, зокрема, вивчення біобібліографічних посібників, які
видані бібліотеками та іншими установами Одеси. Існують різні види біобібліографічних видань: персональний покажчик, біобібліографічний покажчик, біобібліографічний словник,
біобібліографічний довідник тощо.
Характерною особливістю біобібліографічної діяльності останніх років став швидкий
розвиток енциклопедичного напряму. Фундаментального значення набули біобібліографічні словники та енциклопедичні видання, де біографічні статті з пристаттєвою бібліографією
складають значний відсоток. Розвиток цього напряму був викликаний не лише необхідністю
переглянути історичні концепції розвитку України, а й дослідити значний доробок українських діячів у галузі історії та культури, повноцінно висвітлити роль особистісного чинника
в історичному процесі, формування національного світогляду, формування менталітету.
Наприклад, «Педагогічний Олімп Одещини» – видання Одеського інституту удосконалення вчителів1, у якому зібрано й систематизовано дані про педагогічних працівників
загальноосвітніх навчальних закладів, яким присвоєні почесні звання Народних вчителів,
«Заслужений вчитель України», «Заслужений працівник освіти України». Варто звернути
увагу на додаток, у якому подано список вчителів Одеської області, яким присвоєно почесні
звання «Заслужений вчитель школи».
Слід звернути увагу на тематичну енциклопедію «Морская энциклопедия Одессы»2, яка
присвячена морській історії Одеси та прибережній території Одеської області. В енциклопедії подано характеристику об’єктів природного характеру, флори та фауни, а також опис підприємств та організацій, що об’єднані поняттям «морегосподарський комплекс», навчальних закладів морського профілю та ін. Подано біографії моряків, портовиків, учених, літераторів, чиє життя пов’язане з морем та Одесою. Крім того, до енциклопедії ввійшли мініатюри
морської тематики, які спеціально були підготовлені для книги.
До енциклопедичних видань належить двотомна «Дунайская энциклопедия»3. Автори – Сергій Гриневецький, наш співвітчизник, народний депутат України, та двоє москвичів – академік Ігор Зонн і журналіст Сергій Жильцов. Створити подібну енциклопедію намагалися не раз, але це – перша успішно завершена спроба. Поява такого двотомника справді
втішає, бо Дунай – таки щось більше, аніж річка. Він протікає через 18 країн Європи та через
глибинні шари європейської історії і культури. Щоб відкрити багатогранний феномен Дунаю, потрібен не один ключ, а ціла в’язка. Тому автори, умовно кажучи, поділили матеріал,
відібраний для енциклопедії, на дві частини. Перша – це статті економічного, гідрографічного, правового та іншого характеру. Друга – явища, поняття та персоналії з історико-культурного дунаєзнавства.
«Спортивная слава Одещины»4 – перший випуск енциклопедично-біографічного доПедагогічний Олімп Одещини : [біогр. енцикл.] / Одес. обл. держ. адм., Одес. ін-т удосконалення вчителів;
Упоряд. Д. М. Демченко, Н. В. Савельєва, Л. І. Фурсенко. – Вид. 2-е. – Одеса: Одеський ін-т удосконалення
вчителів : СМІЛ, 2008. – 336 с.
2
Морская энциклопедия Одессы / Пред. редкол. Александр М. Курлянд; Редкол. К. А. Ильницкий, Я. Е. Шпи
гельман, В. В. Михайлова; Худож. оформл. Л. А. Фабричнов. – Одесса: Порты Украины, 2012. – 703 с. : ил.
3
Дунайская энциклопедия : в 2 т. – М. : Международные отношения, 2009 .
Т. 1 : А-К / Авт.-сост. С. Р. Гриневецкий, С. С. Жильцов, И. С. Зонн; Под ред. П. С. Суворов; Предисл.
И. Валкар. – 2009. – 304 с. : ил.
Т. 2 : Л-Я / Авт.-сост. С. Р. Гриневецкий, С. С. Жильцов, И. С. Зонн; Под ред. П. С. Суворов. – 2009. – 232 с. : ил.
4
Спортивная слава Одещины : [Энциклоп.-биограф. справ.]. – Одесса : СПД Богатыренко А. Г., 2006 . Кн. 1 /
Авт.-сост. А. Г. Богатыренко, С. Г. Богатыренко. – 2006. – 304 с.
1
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відника, присвячений видатним тренерам, спортсменам Одещини. Книга містить інформацію про різні види спорту в Одесі, Южному, Іллічівську, короткий опис та історії обласних
федерацій, біографії заслужених тренерів СРСР, заслужених тренерів України, заслужених
майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу, Олімпійських чемпіонів, чемпіонів
світу і Європи, чия кар’єра пов’язана з Одесою і які в період 1980–2006 рр. досягли високих
спортивних результатів. У книзі представлена довідкова інформація: адреси, телефони спортивних федерацій, дитячо-юнацьких спортивних шкіл Одеси. Особливий розділ «Помним,
гордимся» присвячено видатним тренерам і спортсменам Одеси, які пішли з життя.
«Наукова еліта Одеси»1 – перший випуск біографічної енциклопедії, виданий управлінням освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації спільно з Південно-науковим
центром НАН і МОН України та Радою ректорів вишів Одеської області і присвячений ученим Одеської області. Книга містить 500 біографій докторів наук, професорів. Опрацьовано
матеріали на основі анкетування.
Варто також назвати видання: «Кто есть кто»2, «Овідіопольський район»3, «Имена и
лица: в зеркале энциклопедий»4 та багато ін.
Біобібліографічні довідники – джерело інформації як для широких читацьких кіл, так і
для фахівців. Саме тому характер таких видань потребує певної системності і в їх структурі, і
в побудові окремої статті. Наприклад, «Общество независимых художников в Одессе»5 – це
біобібліографічний довідник, який містить матеріали про Одеське товариство незалежних
художників (1917–1920), створене творчою молоддю як альтернатива Товариству південноросійських художників. У першій частині вміщено літературу про діяльність Товариства, її
основу складають матеріали одеської періодики, а в другій частині – біографічні відомості
про художників.
«История Одессы в названиях улиц»6 – топонімічний довідник, присвячений історії
назв вулиць, провулків і спусків, майданів і скверів, які є повноцінною складовою історії
міста.
Біобібліографічний словник – особливий різновид словників, у яких біографічні відомості про певних осіб (діячів історії, науки, літератури, мистецтва тощо) поєднуються з переліком їхніх робіт або літератури про певну особу (або одночасно як творів одного автора, так
і літератури про нього). Біобібліографічні словники несуть у собі подвійний шар інформації – біографічні та бібліографічні відомості, співвідношення між якими може бути різним і
визначається, насамперед, читацькими потребами та цільовим призначенням конкретного
видання.
Наприклад, ОНУ ім. І. І. Мечникова видав у 2000 р. книгу «Професори Одеського (Новоросійського) університету» (4 томи), а в 2005 р. її перевидано з доповненнями від моменту
заснування в травні 1865 р. до 2005 р. Перший том складається з бібліографічних довідок про
ректорів та бібліографії, а ІІ–ІV томи містять біографічні статті про професорів ОНУ (літери
А–Я).7
[Научная элита Одещины] : Биогр. энцикл. – Одеса : ПУБІ «Європа-Центр», 2005. – 341 с.
Кто есть кто в Одесском регионе : Энциклопедия. – Одесса : Эвен, 2007. Ч. 1 : . / Сост. М. Л. Тарасова. – 2007. – 248 с.
3
Овідіопольський район : енциклопедичний довідник / С. С. Аргатюк, В. В. Левчук, І. Т. Русєв, І. В. Сапожников. – О.: ВМВ,
2011. – 716 с. : іл.
4
Гержой Наум Беркович (Борисович). Одесса. Имена и лица : в зеркале энциклопедий : в 2 разделах. – Б/и, 2010. – 203 с.
5
Общество независимых художников в Одессе : биобиблиографический справочник / И.о. Одес. нац. науч. б-ка им. М.
Горького; Сост. Ольга Михайловна Барковская; Ред. И. С. Шелестович. – Одесса : ОННБ им. М. Горького, 2012. – 215 с. : ил.
6
Майстровой, Я. Я. История Одессы в названиях улиц : топонимический справочник / Я. Я. Майстровой, Всемирный клуб
одесситов; ред. Ф. Д. Кохрихт, Р. Александров; Вступ. ст. Юрий Карпенко; Худож. оформл. Сергей Калмыков. – Одесса :
ПЛАСКЕ, 2012. – 436, [2] с.
7
Професори Одеського (Новоросійського) університету : Біографічний словник. – 2-ге вид. – Одеса : Т. 1 : Ректори / В.о.
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Наук. б-ка; Автор вступ. ст. В. М. Хмарський; Відп. ред. Валентин Андрійович Сминтина; Упоряд. В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – 2005. – 128 с., 32 арк. кол. іл.; Професори Одеського (Новоросійського)
1
2

139

Л. І. Саєнко

Підготовка таких енциклопедій, словників та довідників дала можливість реконструювати склад найвагоміших вчених, діячів культури, громадських та державних діячів Одеси.
Наприклад, електронний біографічний довідник «Они оставили след в истории Одессы» – це матеріали про письменників, учених, художників, скульпторів, музикантів, громадських діячів і багатьох інших людей. Загальний обсяг – більше 5000 електронних сторінок, де
є алфавітний та тематичні покажчики.
Досягнення у галузі біобібліографії та впровадження нових комп’ютерних технологій
дозволять досить обґрунтовано підійти до розв’язання багатьох теоретичних і практичних
завдань інформаційного забезпечення біобібліографічної діяльності, створення біографічних та бібліографічних баз даних, сприяти їх взаємодії та взаємозалежності.

університету: Біографічний словник. – 2-ге вид. – Одеса : Т. 2 : А – І / В.о. Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Наук.
б-ка; Відп. ред. Валентин Андрійович Сминтина; Упоряд. В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – 2005. – 512 с.; Професори
Одеського (Новоросійського) університету : Біографічний словник. – 2-ге вид. – Одеса : Т. 3 : К – П / В.о. Одес. нац. ун-т
ім. І. І. Мечникова. Наук. б-ка; Відп. ред. Валентин Андрійович Сминтина; Упоряд. В. П. Пружина, В. В. Самодурова. –
2005. – 600 с.; Професори Одеського (Новоросійського) університету : Біографічний словник. – 2-ге вид. – Одеса : Т. 4 :
Р – Я / В.о. Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Наук. б-ка; Відп. ред. Валентин Андрійович Сминтина; Упоряд. В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – 2005. – 632 с.; Они оставили след в истории Одессы [Электронный ресурс ] : электрон. биогр.
справочник / И.о. Всемирный клуб одесситов, Студия компьютерного дизайна «Нулевой километр». – Одесса : Студия
«Нулевой километр», 2010. – 1 электрон. опт. диск (DVD); 12 cm.
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Кандидат філософських наук Уільдан Гільманович Саітов понад 20 років працює в
енциклопедичній галузі, він пройшов шлях від наукового співробітника до Генерального директора Науково-видавничого комплексу «Башкирська енциклопедія». Про
досвід роботи башкирських енциклопедистів У. Г. Саїтов розповідав на 2-ій Міжнародній науковій конференції «Українська енциклопедистика» у травні 2011 року. У цьогорічній доповіді «Місце енциклопедії та енциклопедистики в суспільстві» він зупинився на засадничих питаннях енциклопедичної справи у світі загалом і в Башкортостані зокрема, наголосив на тому, що енциклопедія – це найскладніший вид книжкової
продукції з погляду змісту та підготовки і, водночас, авторитетне й достовірне наукове
джерело інформації.
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УДК 030 (470.57)
У. Г. Саитов
к. филос. н., Генеральный директор
НИК «Башкирская энциклопедия»
МЕСТО ЭНЦИКЛОПЕДИЙ И ЭНЦИКЛОПЕДИСТИКИ В ОБЩЕСТВЕ
В современном обществе энциклопедии играют важную роль, являясь одним из символов государственности и показателем уровня развития науки и культуры. В статье обоснована трансформация роли энциклопедии в жизни общества в разные исторические эпохи, и определены пути развития энциклопедистики как научного направления. Энциклопедия является одним из самых сложных
жанров книгоиздания, и поэтому для её создания используется технология, отличающаяся от других
издательских технологий.
Ключевые слова: энциклопедистика, книгоиздание, Д. Дидро, национально-региональные энциклопедии, технология, жанр книгоиздания.
Encyclopedias in modern society play an important role as an indicator of the level of development of
science and culture, one of the symbols of statehood. The article justified transformation of the role of society
in encyclopedias in different historical periods and determined the development entsiklopedistiki as scientific
direction. Encyclopedia is one of the most difficult genres and publishing because when it was created using a
technology different from other publishing technologies.
Key words: entsiklopedistika, book publishing, Diderot, national and regional encyclopedias, tehnology,
genre publishing.

Из истории известно, что термин «энциклопедия» (в переводе с греческого «круг знаний») применялся в трех значениях. В первом – для обозначения семи «свободных искусств»:
грамматики, риторики, диалектики, арифметики, геометрии, музыки и астрономии, которыми должны были овладеть свободные граждане античного государства. Во втором значении
этот термин стал применяться со второй половины ХVII века для классификации наук, в
конце XVIII века – еще и в отношении справочного издания, содержащего систематизированную информацию. В таком значении этот термин в различных вариациях используется
и в настоящее время для обозначения издания. В третьем значении термин использовался
в течении продолжительного времени в качестве сокращенного названия величайшего памятника французской культуры XVIII века – универсального справочного издания под названием «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел».
Следует отметить, что термин «энциклопедия» как название справочного издания
утверждался очень долго1. После выхода трудов И. Альштеда под названием энциклопедия
(1620, 1630) это слово исчезло из названия изданий. Для второй половины ХVII века характерно появление в Европе многочисленных словарей. Составители словарей не употребляли
слово «энциклопедия» для названия изданий, оно обозначало классификацию наук.
Причиной отсутствия трудов по классификации наук стало то, что, во-первых, было
слишком сложно систематизировать все возрастающий объем человеческих знаний едва ли
не во всех отраслях науки. Во-вторых, со второй половины ХVII века в европейских странах
перешли к новой организации научной работы. Ранее центрами науки являлись университе1
См. подробнее. Симон К. Р. Термины энциклопедия и свободные искусства в их историческом развитии //
Он же. Избранное. – М.: Книга, 1984.
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ты, соединявшие научно-исследовательские и научно-педагогические функции, причем последние существенно преобладали над первыми. Постепенно университеты отодвигаются
на второй план новым типом научных учреждений – академиями, которые были свободны
от научно-педагогических задач и концентрировали все свои силы на исследовательской работе. Члены этих академий – профессиональные ученые – особо не нуждались в энциклопедиях, классифицирующих научные знания, столь важных для студентов и преподавателей
университетов. К тому же, в обществе было мало светски образованных людей, нуждающихся в изданиях, в которых квалифицировались и систематизировались бы знания. Большим
спросом пользовались лишь всякого рода словари.
В конце XVIII века название «энциклопедия» все же закрепилось за универсальными
словарями. Почти через сто лет после И. Альштеда в 1728 году Э. Чемберс применил слово
«энциклопедия» к труду, в котором материал располагался в алфавитном порядке, и назвал
его «Энциклопедия, или Всеобщий словарь искусств и наук». У Чемберса его заимствовали
Д. Дидро и Д’Аламбер для французской энциклопедии.
При этом ни Чемберс, ни Дидро и Д’Аламбер и не помышляли изменить прежнее значение слова «энциклопедия». По замыслу авторов их труды имели два назначения: как энциклопедия должны были отобразить порядок и взаимную связь человеческих знаний, как
толковый словарь – объяснить общие начала, основу и наиболее важные детали внесенных
в издания слов. Они в самом начале своих изданий дали обширную классификацию наук, затем перешли к толкованию вошедших в книгу слов.
Терминологическую реформу произвели читатели энциклопедий и время. Читатели со
временем подзабыли полные, громоздкие названия изданий, удержав в памяти только приметное слово «энциклопедия». В 1771 году У. Смели издал словарь и назвал его «Encyclopaedia Britannica» («Британская энциклопедия»).
Обогатившись новым значением, слово «энциклопедия» не потеряло свое старое толкование как «классификация знаний».
В Россию слово «энциклопедия» пришло вместе с томами труда Д. Дидро и Д’Аламбера
и первоначально применялось исключительно в отношении к этому труду. Слово «Энциклопедия», чаще «Енциклопедия», писали с большой буквы и без всяких дальнейших пояснений: читателю было ясно, о каком издании идет речь.
Впервые слово «энциклопедия» нашло свое употребление в названии издания «Техническая энциклопедия», вышедшей под редакцией Д. Менделеева в Санкт-Петербурге в 1862–
1868 гг. Для универсального энциклопедического издания оно впервые было применено
С. Южаковым в начале XX века1.
Таким образом, с XVIII века энциклопедией стали называть книгу, содержащую справочную информацию, изготовленную типографическим способом на бумажном носителе.
Правда, в конце ХХ века появились энциклопедии и на электронных носителях. Тем не менее, независимо от вида носителей, энциклопедия и в настоящее время является прежде всего книгой.
Энциклопедию в народе называют книгой книг, ибо в ней в концентрированном виде собирается все, что наработано и утвердилось в науке и практике. Энциклопедия составляется
из выжимки основных сведений, это «круг знаний» об объекте, которому посвящено издание. Она содержит многостороннее знание, из нее можно быть осведомленным во многих
науках.
Энциклопедия является самым сложным видом издательской продукции как по содержанию, так и в смысле подготовки. Энциклопедии создаются на основе множества источников:
монографий, научных статей, официальных документов; содержат иллюстрации, карты, таблицы, диаграммы, имеют богатую библиографию и т.д. Они выполняют роль и справочни1

Большая энциклопедия. – СПб., 1900–1909.

143

У. Г. Саитов

ков, и словарей. Статьи энциклопедии, благодаря наличию дефиниции, этимологии и транскрипции, содержат сжатую, но емкую и всестороннюю информацию об объекте, указанном
в названии статьи. Энциклопедии удобны в использовании благодаря алфавитному или тематическому расположению статей, что позволяет быстро находить нужную информацию. В
то же время, энциклопедия – не обычный справочник, не простой набор статей на одну или
разные темы, расположенных в алфавитном порядке. Энциклопедия – это некая попытка
выявить связи между науками, попытка систематизации знаний, ее статьи взаимосвязаны,
одна статья отсылает к другой, кроме пристатейной и внутристатейной библиографии содержит список литературы. В результате создается некое целостное представление о системе
знаний, что невозможно сделать в другом издании.
Способ организации текста и подачи информации в энциклопедии является особым литературным жанром. Энциклопедический жанр требует прежде всего обеспечения ясности,
простоты и доступности изложения текста, полноты и всестороннего охвата объекта описания. Чтобы достичь целей этого жанра, при подготовке статей энциклопедии применяются
сокращения, аббревиатуры, условные обозначения, курсивы для отсылки к другим статьям,
инверсии в названиях статей. Однотипные статьи энциклопедии готовятся по единой схеме,
имеют схожую структуру, содержат всю имеющуюся информацию и т.д. Все это позволяет
порой читателю полностью не читать статью, а увидеть ее целиком и находить в определенном месте нужную на данный момент информацию. Статьи энциклопедии не повторяют
друг друга, а дополняют, дают дополнительную информацию. Как правило, читатели энциклопедии не читают ее «от корки до корки», а перелистывают, перечитывают, вновь и вновь
находя нужные сведения. Энциклопедии в целом являются самым интересным, увлекательным и полезным литературным жанром, настольной книгой интеллигентного человека, который в каждый нужный момент берет ее в руки.
Технология подготовки энциклопедий сложна и многогранна, при этом каждое издание
требует разработки собственной технологии. Для подготовки любой энциклопедии, в первую очередь, нужно определить ее тему – объект и название, затем – объем издания. Причем,
как бы не показалось странным, наиболее важным является последнее – определение объема
издания. С учетом объема и темы разрабатывается концепция энциклопедии, определяются
принципы отбора понятийных и персональных статей, иллюстрированного материала, их
размеры, готовятся сло'вник – перечень статей, примерные схемы для однотипных статей.
Далее наиболее общими этапами подготовки энциклопедии являются: подбор авторов,
организация процесса написания статей и подготовки иллюстраций; первичное, вторичное
научное и литературное редактирование; проверка правильности оформления курсивов,
этимологических и топонимических справок; сверка и сопоставление фактов; получение научных рецензий на наиболее сложные теоретические статьи; определение состава редколлегии, организация редактирования статей членами редколлегии; согласование статей с заинтересованными организациями и с авторами; организация общественного обсуждения текста, внесение в него правок; осуществление сплошного чтения литературными редакторами
и корректорами; подготовка вспомогательного аппарата издания; обработка иллюстраций;
набор, правка, верстка текстового материала; осуществление художественного оформления,
литературного и технического редактирования и т.д. Далее следует обеспечение полиграфического исполнения издания и его распространение. Каждый этап требует детализации,
четкости, определения ответственных лиц и сроков исполнения на основе разработанных
норм-заданий для всех исполнителей.
Энциклопедии как сложный вид издательской продукции, в отличие от других изданий,
готовятся коллективом авторов. Например, в подготовке семитомной Башкирской энциклопедии приняли участие более тысячи человек.
Ещё в XVIII веке в связи с увеличением объема научных знаний, объектов и явлений,
необходимых для включения в энциклопедии, энциклопедистика перестала быть уделом
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одиночек. «Великая французская энциклопедия» (1751–1780), «Британская энциклопедия»
(1768–1771), «Франкфуртская энциклопедия» (1778–1804) были подготовлены коллективами авторов.
Ныне ученых и высококвалифицированных специалистов, принимающих участие в
подготовке энциклопедических изданий в качестве авторов, рецензентов, научных консультантов, внештатных редакторов и сотрудников организаций, специализирующихся на подготовке энциклопедических изданий, по праву стали называть энциклопедистами. Раньше
этим термином принято было обозначать просветителей, участвовавших во главе с Д. Дидро
в создании «Энциклопедии» – памятника французской культуры XVIII века, иногда – всесторонне образованных, обладающих разнообразными познаниями людей1.
Современных энциклопедистов объединяет любовь и тяга к энциклопедизму – распространению многостороннего знания, всесторонней образованности людей, их осведомленности в различных областях знания. Они, как правило, сами имеют высокую квалификацию,
являются опытными специалистами в своей области, представляют различные отрасли науки и сферы практической деятельности. Энциклопедистов никогда и нигде в мире не обучают, профессионалами энциклопедического дела они становятся в ходе подготовки энциклопедических изданий. Приобретение опыта научно-издательской деятельности, усвоение
методики подготовки энциклопедий осуществляется в течении довольно длительного времени. Но данное обстоятельство не дает энциклопедистам права работать некачественно.
Их цель – наполнить информационное мировое пространство всесторонней и достоверной
информацией.
Сферу практической деятельности энциклопедистов ныне принято называть энциклопедистикой. Термин «энциклопедистика» в России появился на рубеже ХХ и ХХI столетий в
связи с бурным развитием в стране, особенно в регионах, энциклопедического дела и вошел
в научный оборот. Он используется людьми, профессионально занимающимися энциклопедическим делом, т.е. подготовкой к выпуску энциклопедических изданий; и исследователями, проявляющими научный интерес к данной сфере практической деятельности человека.
Энциклопедистика – это область или сфера практической деятельности людей по выпуску
энциклопедических изданий. Энциклопедия является самым сложным видом издательской
продукции, а энциклопедистика – вершиной издательской деятельности, особым направлением в сфере книгоиздания. Для подготовки собственной энциклопедии страна, или ее
регионы, должны обладать достаточно высоким экономическим и научным потенциалом,
что дает возможность анализировать все стороны общественной, социально-экономической
жизни, и большой опыт издательской деятельности.
В сферу энциклопедистики входит не только практическая деятельность по изданию энциклопедической литературы, но и теоретическая работа исследователей, журналистов и
других специалистов, занимающихся этой тематикой. В России, к сожалению, исследований
по проблемам энциклопедистики немного. Они, в основном, представлены на страницах
журналов, имеется лишь несколько работ, носящих монографический характер2. На федеральном уровне нет ни одного научного учреждения, которое углубленно занималось бы
исследованиями в данной области.
Дальнейшее успешное развитие энциклопедического дела как в центре, так и в регионах
Российской Федерации невозможно без серьезных научных исследований в данной области.
Как и всякая сфера, энциклопедистика должна развиваться на научной основе. К изучению
ее различных аспектов могут быть привлечены историки, филологи, философы, социологи,
Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М.: Современный литератор, 2003. – С. 955.
Кауфман И. М. Русские энциклопедии. Выпуск первый. Общие энциклопедии. Библиография и краткие
очерки. – М., 1960; Шмушкис Ю. Е. Советские энциклопедии. – М., 1975; Милованов В. И. История, теория и
современная практика подготовки отечественных военно-энциклопедических трудов. – М., 1996.
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экономисты, педагоги, книговеды и т.д. Целью научных исследований могло бы стать всестороннее изучение истории мировой и отечественной практики энциклопедического дела,
процесса создания энциклопедий, его распространения и использования. Следовало бы систематизировать и обобщить опыт работы по выпуску энциклопедических изданий в Российской Федерации и странах СНГ в постсоветский период, всесторонне изучить уже изданные энциклопедии, определить лучшие и на основе достойных образцов выработать общие
подходы к процессу их подготовки, разработать основные требования к тексту, к оформлению энциклопедий в целом на бумажных и электронных носителях и т.д.
Организаторами научных исследований в области энциклопедистики могли бы стать научно-исследовательские институты или центры. Например, в структуре Российской академии наук можно было бы создать научно-исследовательский институт энциклопедистики,
или эту работу можно было бы поручить какому-то профильному институту. Аналогичные
научные подразделения можно было бы иметь и в субрегионах. Центром изучения проблем
национально-региональной энциклопедистики Урало-Поволжья вполне могла бы стать Республика Башкортостан. Энциклопедисты республики имеют большой опыт подготовки
энциклопедических изданий, их энциклопедии коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга,
регионов РФ признаны одними из лучших в Российской Федерации. В конце 2008 г. при издательстве создан Научно-исследовательский центр по региональной энциклопедистике. В
2010–2011 гг. центром выпущены два сборника статей1.
Теоретическая и практическая деятельность в области энциклопедистики взаимосвязаны. Без опоры на практический опыт работы научные исследования превратились бы в пустое теоретизирование. Без теоретической составляющей практическая деятельность может
оказаться «топтанием на месте». Только тесный союз науки и практики может способствовать эффективному и поступательному развитию сферы энциклопедистики.
3–5 сентября 2013 г. в Москве состоялась Международная научно-практическая конференция «Современная энциклопедистика: вызовы и перспективы». Впервые в постсоветский
период Москва собрала энциклопедистов стран СНГ и российских регионов для обсуждения
проблем энциклопедистики. На конференции было заявлено о намерении учредить Международную ассоциацию издателей научных энциклопедий. Все это обнадеживает и хочется
верить, что впредь в постсоветском пространстве энциклопедисты суверенных государств
будут работать сообща, помогая друг другу, что позволит энциклопедиям и энциклопедистике занять свое достойное место, выполнять свою научную, просветительскую и другие
благородные функции на основе распространения достоверной информации и служить во
благо народов мира.
Таким образом, подводя итог выше изложенному можно сказать, что, во-первых, энциклопедия – это книга на бумажном и электронных носителях. Во-вторых, энциклопедия –
это самый сложный вид книжной продукции в смысле ее содержания (выжимка основных
сведений) и подготовки (готовится на основе многих источников и многими людьми, имеет
сложный технологический процесс). В-третьих, энциклопедия – это авторитетный и достоверный научный источник информации, которая готовится на основе последних научных
достижений. А энциклопедистика – это отрасль книгоиздания, сфера практической и научной деятельности энциклопедистов. Энциклопедистика является вершиной издательской
деятельности. Для подготовки собственной энциклопедии страна или ее регионы должны
обладать достаточным экономическим и научным потенциалом и большим опытом издательской деятельности. Важно и то, что энциклопедисты субъекта должны верно определить
свое место и иметь собственную нишу в системе мировой энциклопедической культуры.
Вопросы энциклопедистики: [cб. ст.] / под. бм. ред. У. Г. Саитова. – Уфа: Башк. энцикл.: 2010; Вопросы энциклопедистики: [cб. ст.]. Вып. 2 / под общ. ред. У. Г. Саитова. – Уфа: Башк. энцикл.: 2012.
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У публікації охарактеризовано класифікаційні схеми основних розділів Енциклопедії. Проведено
детальний аналіз структури та змісту класифікаційних схем, який дає підстави зробити висновок,
що це видання розпочало відлік розвитку організації систем знань, відмінних від попередніх, богословських.
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The paper presents the classification scheme of the main parts of the Encyclopedia. The analysis of the
structure and content of data classification schemes, suggests that this edition of his appearance gave the
countdown development of the organization of knowledge systems differ from the previous theological.
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У часи, коли все актуальнішим ставало розуміння того, що громадянин, який здатен незалежно діяти, повинен мати можливість брати участь у соціальних процесах, керуючись
знаннями, а не вірою, «Енциклопедія, або тлумачний словник наук, мистецтв і ремесел»1 (далі
«Енциклопедія») була символом епохи Просвітництва. Адже авторитет віри був підірваний
судовими процесами проти єретиків, а також інквізицією і взаємною ненавистю представників різних конфесій. Тому наукові дані, накопичені ученими в XVII–XVIII ст., поступово
почали спростовувати існуючі тоді уявлення про природні і соціальні явища. У цей період у
широкі верстви французького населення проникають нові радикальні ідеї. З’являються твори Фонтенеля, Монтеск’є, Ламетрі, Руссо, Дідро, Вольтера. У працях цих вчених все частіше
висловлюються волелюбні ідеї, що різко критикують існуючий лад і його ідеологію. У них
усе глибше вивчалися можливості використання енергії пари, будова Сонячної системи, досліджувалися нові континенти. У цей час починає утверджуватися думка, що не віра, а знання здатні дати відповіді на багато питань. Одними з тих, хто поставив перед собою за мету усі
накопичені знання зібрати, систематизувати та зробити їх доступними для усіх, були французькі мислителі – Дені Дідро (1713–1784) і Жан-Батист Лерон Д’Аламбер (1717–1783). В
Енциклопедії, написання якої тривало 30 років, вони виклали усі знання, накопичені на той
час у галузі природних і гуманітарних наук.
Це незвичайний твір: його текст сформовано в значні за обсягом (по 950 сторінок) томи
in folio та в окремих томах подано таблиці, креслення, малюнки з поясненнями [2]. У цих
фоліантах найвидатніші учені того часу докладно виклали усе, що вдалося до моменту видання «Енциклопедії» досягти у філософії, математиці, фізиці, астрономії, хімії, мінералогії,
біології, історії, соціології, політичній економії, мовознавстві, в розробці теорії літератури,
театру, музики, архітектури, живопису, а також в усіх галузях техніки.
1
«Encyclopédie, oil Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers», французька енциклопедія,
найбільший пам’ятник французької освітньої науки і культури 18 ст. (т. 1–35, 1751–80) [1].
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Статті з різних наук готувалися відповідними спеціалістами, вченими. Перелік авторів
та інформація про них наводилася на початку тому в вступній частині [3]. Серед них: Анн
Робер Жак Тюрго (економіка, етимологія, філософія, фізика), де Бюффон або Жорж-Луї Леклерк (біологія), Вольтер (історія, література, філософія), Даубентон (природна історія), Дені
Дідро (головний редактор, економіка, механіка, філософія, політика, релігія), Жан ле Рон
Д’Аламбер (редактор, математика, наукознавство, філософія, релігія), Жан-Жак Руссо (музика, політична теорія), Жан Франсуа Мармонтель (історія), Клод Адріан Гельвецій (література і філософія), Кандиль’як, Етьєн Бонно де (філософія), Поль Анрі Гольбах (хімія і мінералогія, політика і релігія), Франсуа Кене (статті «селяни» і «злакові» (тонконогові)); Шарль
Луї де Монтеск’є (частина статті «про смак»), Луї де Жокур (економіка, література, медицина,
політика).
Помітним явищем стали статті з питань математики, математичної фізики і механіки
під редакцією Д’Аламбера, який активно проводив дослідження з цих наук [4:10]. Цікаво те,
що до Д’Аламбера механіка розвивалася в умовах антагонізму між декартівським і ньютонівським напрямками. Аналіз праць Д’Аламбера [5, 6] дає розуміння глибинності його сентенцій, що свідчить про філософські та математичні звершення мислителя. Саме говорячи
про можливість руху тіла вздовж одразу двох сторін паралелограма, Д’Аламбер таким чином
наштовхує нас на думку представлення руху не тільки тіла, але іншого певного елемента, що
належить до конкретного процесу.
Концепція науки, що панувала серед енциклопедистів, була спрямована проти системи
природжених ідей, яка все ще зберігала деяких прибічників. Д’Аламбер, наслідуючи теорію
Ф. Бекона [7:361–363] про ділення людських здібностей на пам’ять, розум і уяву, а також
концепції Дж. Локка [8:24–26] про походження людських знань, про зв’язок теорії і практики, що дає плідні для людства результати – говорить про три різні способи дії душі на
об’єкти думок, що належать, відповідно, до пам’яті, до розуму і до уяви. Він говорить, що ці
три здатності утворюють три загальні відмінності нашої системи, три загальні об’єкти людського пізнання: до пам’яті належить історія, до розуму – філософія, а до мистецтв – уява
[9:622]. Отже, ми бачимо, як енциклопедисти, враховуючи досвід попередників у питаннях
щодо організації знань, класифікації наук, формулюють свою модель ситематизаційної організації мистецтв та ремесел, тим самим символізуючи еволюційність розвитку класифікаційної думки. Щоб детальніше проаналізувати елементну складову «Енциклопедії», спробуємо
окремими розділами-схемами, використавши першоджерело «Загальну систему людських
знань» [10:xlviij] та досвід попередників [11], представити усю систематизаційність цього видання. Схематичне представлення всіх елементів-складових буде подано почергово: Пам’ять
(Рис. 18), Розум (Рис. 19) та Уява (Рис. 20).
У першу чергу, розкриваючи суть представлення пам’яті в «Енциклопедії», варто нагадати, що вона напряму асоціювалася у енциклопедистів з історією. Історія позиціонувалася як
наука, що має масштаб всеохопності та багатогранності [12:xljv-xlv]. Під кутом історичних
фактів в «Енциклопедії» розглядалися різні галузі виробництва. Фактично історія багато в
чому перетинається з філософією і тому саме в розділі «Розум (Філософія)», як ми побачимо
нижче, представлено такі поняття як «Мистецтво запам’ятовувати», «Пам’ять штучна» та
«Пам’ять природна».
Енциклопедисти віддавали історії одну з провідних ролей у формуванні громадянської
позиції, за яку виступали автори видання, про що йшлося вище. На підтвердження цього, в
статті «Критика» цієї «Енциклопедії» читаємо таке: «В науці існують три завдання: доведення
попередніх істин, встановлення порядку в їх викладенні, відкриття нових істин. Попередні
істини стосуються або фактів, або є роздумами. Факти бувають моральними та фізичними.
Моральні факти складають історію людей, до якої часто додають фізичні факти, що не завжди відносяться до моралі» [13:58]. Отже, стає відомо, які завдання ставилися перед історією
для подання читачу цілісної картини історичного знання.
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У схемі на Рис. 18 детально представлено ті елементи, які відповідали завданням висвітлення як моральних, так і фізичних фактів. Показовим є виокремлення основних підрозділів: «Історія пророцтва», «Історія духівництва», «Цивільна, стародавня та сучасна історія» та
«Природна». Серед усіх підрозділів, на нашу думку, варто акцентувати увагу на цивільній та
природній історії.
Цивільна історія – це своєрідний барометр відповідності фактографічної інформації
реаліям того часу. Автори «Енциклопедії» поширюють тезу про рівноправну громадянську
позицію усіх людей, не лише між підданими, але між монархом і підданими: «Хіба по своєму
природному стану він більше людина ніж вони? Чи володіє він більш піднесеною душею і
розумом? А якби і володів, то хіба у нього більше, ніж у них, спраги і потреби в задоволенні
життя? Чи не дивно, щоб усі існували заради одного, і чи не вірніше, щоб один існував для
усіх?» [14:66]. Тому і цивільна історія виокремлюється як окрема наука поруч з такими фундаментальними стародавньою та сучасною історіями.
Враховуючи переважно матеріалістичні настрої та антидогматичні переконання авторів
«Енциклопедії», абсолютно логічним є бажання останніх змістовністю статей навчити читачів розуміти історію не тільки з позиції дня вчорашнього, а й з позиції сьогодення, як перед
умови і фундаменту для майбутнього. Для цього інформація подавалася в такому вигляді,
щоб читач «розглядав історію відповідно до плану, в який входить усе те, що в моральному
та фізичному відношенні сприяло формуванню, підтримці, зміні, руйнуванню і відновленню
порядку справ людини: устої … народів, притаманні їм інтереси, їх багатства та внутрішні
сили, їх зовнішні ресурси, їх вихованість, закони, … їх спосіб працювати, харчуватися, озброюватися…» [15:58–59], – говорить один із авторів «Енциклопедії» Жан Франсуа Мармонтель.
Враховуючи наведену вище цитату, можна пояснити наявну розгалуженість природної
історії в класифікаційній схемі «Енциклопедії», коли під історичним кутом зору розглядаються абсолютно прикладні, у тому числі наукові та виробничі, галузі загального знання.
Пояснюючи в статті значення того чи іншого терміна або процесу, автор розповідає про інші
можливості, переваги та недоліки, недолугість чи важливість останнього. Окремі підрозділи розшифровуються з першого погляду абсолютно різними за напрямками змістовими
елементами класифікаційної схеми, але такими, що дійсно є притаманними цій галузі виробництва чи певному процесу. Так, можемо спостерігати представлення підрозділу «Роботи з камінням, гіпсом, сланцем та їх використання» засобами «Архітектурна практика»,
«Скульптурна практика», з одного боку, та «Каменяр», «Покрівельник», з іншого. Як бачимо,
відбувається поєднання двох напрямків у рамках одного підрозділу. Першу пару елементів
класифікаційної схеми можна віднести до мистецької складової підрозділу, а другу пару –
до суто виробничої складової. Це свідчить про своєрідний підхід авторів «Енциклопедії» до
представлення інформації у цьому виданні. Основне завдання, напевно, було дотримуватися
порядку в межах основного розділу. Тобто всі елементи були підпорядковані одному загальному розділу «Пам’ять» і єдиному правилу – представити статті в «Енциклопедії» так, щоб
засвідчити не тільки їх сутнісний характер, але й окреслити значення і місце процесів чи
предметів в історії. Так, наприклад, у статті «Мануфактура» містяться не тільки визначення
мануфактури як такої, а представлено інформацію, яка з різних ракурсів висвітлює цей термін. Власне така «палітра» розкриття інформації про мануфактуру і представлена в класифікаційній схемі на Рис. 18, де наочно видно зв’язок між розділом «Пам’ять (Історія)» та підрозділами «Природна історія», «Використання природи», «Мануфактури», «Робота з залізом
та його використання» і т.д. Розкриваючи суть терміна мануфактура, автор статті називає
і економічні, і законодавчі складові забезпечення продуктивної роботи таких організацій:
«… щоб мануфактури…були вигідними підприємцям, потрібно таке: 1. Щоб предмети їх виробництва не були залежними від примх моди… 2. Прибуток повинен бути достатньо значний, щоб адекватно реагувати на труднощі, з якими підприємець обов’язково зіткнеться…
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Рис. 19. Класифікаційна схема розділу Розум в Енциклопедії
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3. …вони (мануфактури – прим. Сербіна О.) повинні облаштовуватися там, де видобувається
сировина, де легко можна знайти потрібних працівників і де ввезення цієї сировини і вивіз
виробів здійснювалися б легко, з незначними витратами» [16:161]. Отже, ми бачимо, як, розкриваючи зміст поняття засобами представлення видів робіт і професій на виробництві (що
наочно видно в запропонованій нами класифікаційній схемі на Рис. 18), автори розкривають
і багатоаспектність змістовності щодо цього конкретного терміна. А це свідчить про певну
інтелектуалізацію інформації, що надається, і, в такий спосіб, здійснюється систематизація
знань не просто відповідно до змісту, певної структури, а таким чином, що структура несе
в собі змістовність інформаційного наповнення з позиції розгляду під історичним кутом
бачення.
Ще одна особливість, на яку хотілося б звернути увагу, це висвітлення в розділі «Пам’ять»
тієї інформації, яка, на перший погляд, предметно належить до другого розділу. Вище ми наводили приклади того, як крізь призму історизму висвітлюються питання суто виробничого,
технологічного характеру. Але подальший аналіз статей «Енциклопедії» дозволяє відкривати
нові особливості в поданні інформаційних даних. Так, усе, що стосується «Історії священної», абсолютно логічно вміщується в підрозділ «Наука про Бога» розділу «Розум (Філософія)». І це тим більше зрозуміло, враховуючи атеїстичні настрої більшості з авторів [17:11],
зокрема авторів статей на релігійну тематику. Але в таких статтях ми знаходимо інформацію
не тільки, так би мовити, теоретичного значення, а й історичні дані, які по тексту переплітаються з теорією. Автори статей буквально поринають у вихор історичних фактів та постатей.
Зокрема, у статті «Християнство» знаходимо рядки, які доповнюють інформативність статті
в процесі розкриття змісту терміну «християнство»: «… законодавці, щоб викликати у людей
повагу до законів, намагалися виступити в ролі посланців божих… В історії Перу сказано,
що засновники імперії інків Манко-Капак та його сестра і дружина Крйя-Мама видавали
себе один за сина, а інша за доньку сонця, яких батько відправив врятувати людей і встановити в них порядок і просвітництво» [18:112]. Фактично автор навмисно вводить історичні
дані в текст статті, з метою повнішого розкриття значення терміна. Історичні дані мають
місце навіть у тих статтях, які в першу чергу покликані представити теоретичну основу того
чи іншого терміна, тому розділ «Пам’ять (Історія)» можна вважати загальним для усього інформаційного масиву «Енциклопедії» та, як наслідок, класифікаційної схеми (Рис. 18).
Отже, зрозуміло, що зміст статей в «Енциклопедії» багатогранний не тільки в плані кількості різних статей за тематикою, а в тому сенсі, що кожна окрема стаття своєю змістовністю, розкриваючи суть проблеми, вказує і на інші, не менш значні аспекти виникнення,
розвитку чи застосування того чи іншого предмета, процесу, явища. Це, у свою чергу, пояснює таку розгалуженість класифікаційної схеми, яка візуалізує склад енциклопедичного
наповнення, ще раз доводячи взаємозв’язок між більшістю підрозділів, з метою систематизаційного представлення знання читачу, який міг би без перешкод, вивчаючи інформацію в
розділі «Пам’ять» ознайомитися зі спорідненими даними в іншому розділі, наприклад «Розум» (Рис. 19).
У першу чергу, під час аналізу схематичного подання розділу «Розум», слід акцентувати
увагу на змістовому наповненні підрозділів «Загальна метафізика, або онтологія, або наука
Буття, Можливості, Існування, Час в чистому вигляді», «Наука про бога», «Наука про Людину», «Наука про природу». Тільки кількісне вираження змісту кожного з підрозділів нам
вказує на ступінь акцентування уваги авторами на розкритті тих тем, які були їм особливо
близькі, тобто за допомогою представлення яких вони виражали своє бачення організації та
ролі кожної з наук у загальному науковому ряді систематизаційного представлення [19:xlvxlvij] змісту «Енциклопедії». Так, підрозділ «Загальна метафізика, або онтологія, або наука
Буття, Можливості, Існування, Час, в чистому вигляді», є першим з перелічених вище і певним чином символізує свою значущість способом широкого представлення складових щодо
тематичного навантаження цього підрозділу. З іншого боку, ми не бачимо розкриття змісту і
155

О. О. Сербін

тим більше змістовності цього підрозділу засобами менших підрозділів-складових, що свідчить про символічну увагу авторів до цієї тематики.
Більше того, перше місце серед інших означених підрозділів, на нашу думку, є просто
данина вимогам часу, коли матеріалістичні переконання Дідро [20:158–159] мали негативні
наслідки для процесу видання «Енциклопедії». З іншого боку, автори віддавали належне
місце тим явищам, які окреслені в тематиці підрозділу «Загальна метафізика, або онтологія, або наука Буття, Можливості, Існування, Час, в чистому вигляді» і розуміли узагальнюючий характер змістовності цього підрозділу, чим і продиктовано представлення інших
підрозділів означеного нижче в класифікаційній схемі на Рис. 19.
Підрозділ «Наука про бога» взагалі представлено абсолютно новими елементами, з позиції висвітлення цієї науки попередниками енциклопедистів. Такими є підрозділи «Наука
про дійсно злих духів» та «Теологія природна». Зокрема «Теологія природна» розглядається
як наука буття та божество, але вже з позиції природного їх значення. Тобто сувора теологія з акцентом природності, того, що певною мірою вносить дисбаланс в ідеалістичне
розуміння богослов’я як науки про божественне буття. Так, у статті «Релігія» читаємо, що
природна релігія – це поклоніння, яке розум, представлений сам собі і власному просвітництву, звертає до творця, якого слід любити та берегти [21:110].
Отже, видно, як формується ще одна точка зору про значення та роль Бога, дещо відмінна від точки зору середньовічних теологів. У рамках цього дослідження така точка зору
є характеристикою нового елемента у систематизаційному представленні знань.
Інші підрозділи, що входять до складу «Наук про Бога», характеризуються ще більшою
антирелігійністю. Зокрема в схемі на Рис. 19 вказуються такі елементи, як «Чорна магія»
та «Ворожіння». Зрозуміло, що ці явища абсолютно недогматичні і тому в богословській
класифікаційній схемі такі елементи були б просто відсутні або переведені в підрозділ «Невірні науки» чи «Лженауки».
Зовсім по-іншому виглядають підрозділи «Наука про природу» та «Наука про людину». Одразу варто зазначити, що в систематизаційному плані між цими підрозділами існує
певний зв’язок або, якщо точніше, взаємозв’язок. Як ми зазначали при розгляді першої
класифікаційної схеми (Рис. 18), змістовність «Енциклопедії» має своєрідний характер, що
виражається взаємозв’язком змістовності окремих підрозділів, засобами певних відсилок,
що зустрічаються по тексту, на конкретні терміни. Так, читаючи інформацію про релігію,
ми спостерігаємо, як автор тексту в процесі викладення змісту останнього, вказує на конкретні терміни та статті, в яких можна про них прочитати: «Розум», «Мораль», «Етика»
[22:xlv-xlvij]. Тому і в «Енциклопедії» розуміння терміна «природа» подано так, що при всіх
помилках розуму, при всіх спотвореннях почуття та волі, в людині можна виділити його
природну сутність, з її нормальними потребами і прагненнями. «Природна людина, – каже
Дідро, – не є витівкою людського розуму, в ньому відображується точний розум, що керує
всесвітом» [23:91]. Саме тому треба розуміти, що людина – це природа, а природа – це
людина. Такою «природністю» пронизано фактично весь розділ «Розум», в рамках якого і
знаходиться розглядуваний підрозділ «Наука про Людину». Адже це природне в людині, ця
його істинна природа поєднана в громадянській людині з рисами історичного походження, з рисами, набутими людиною в результаті соціальних відносин та розвитку. Загальне,
природне в людині передує створенню написаних законів, але воно залишається актуальним і в наступні періоди розвитку суспільства, бо природа людська залишається незмінною
[24:91]. Тобто природа людська в «Енциклопедії» позиціонується як константа, але така
константа, що дає поштовх до розвитку всього навколо, розвиваючись таким чином, і вже
з позиції нового щабля розвитку продовжує свою місію, забезпечуючи здійснення процесу
еволюції суспільства, наук та знань. Отже, людина в «Енциклопедії» виступає не просто основною, а, в першу чергу, всеоб’єднуючим осередком у систематизаційному представленні
знань та явищ.
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Розглядаючи питання «природності», ми акцентуємо увагу, в першу чергу, на тих підвідділах, що є характерними у формуванні «моральної» сторони класифікаційного зібрання. І це не дивно, адже і попередні спроби систематизаційних організацій знань1 теж були
орієнтовані на висвітлення питань моральності, політики, права. Враховуючи це, продовжуючи правничу тематику, акцентуємо свою увагу вже на праві політичному.
Питання політичні або ж питання політики як такої, дуже гостро і змістовно представлені в «Енциклопедії». У тексті кожної з тематичних статей прослідковується намагання
представити інформацію щодо певної тематики під вигідним для авторів кутом бачення.
Тому політичне право в «Енциклопедії» трактується як таке, що є головним законом державного устрою. Тобто це не тільки постанови, за якими вся нація визначає, якою повинна
бути форма правління, а це і договори між народом і тим або тими, кому він (народ) передає цю владу. У таких договорах фіксується встановлення належного способу правління і окреслюються межі верховної влади [26]. Посилаючись на природність речей, творці
видання, що аналізується, акцентують увагу на тому, що «від природи ніхто не отримав
права керувати іншими людьми… якщо природа і встановила якусь владу, то тільки батьківську…Будь-яка інша влада починається не природно… в неї завжди виявляється один
з двох початків: або насилля і жорстокість того, хто її собі присвоїв, або ж згода тих, хто їй
(владі – прим. Сербін О.) підкорився внаслідок договору між ними і тим, кому вони передали владу» [27:88–89]. Фактично окреслюється дві форми правління: тиранія і демократія,
які мають місце в «Енциклопедії» а, отже, доповнюють зміст підрозділу «Політика», який є
складовою загального підрозділу «Наука про Людину» разом з такими, як «Мораль», «Торгівля внутрішня, зовнішня, з моря, з суші», «Економіка».
На цьому етапі дослідження варто було б подивитися на елемент «Економіка» класифікаційної схеми на Рис. 19 не просто як на складову одного підрозділу, а як на приклад систематизаційного представлення поняття, розкриття змісту якого можливе з позиції аналізу
одразу двох підрозділів – «Наука про Людину» та «Наука про природу».
Взагалі поняття економіки в «Енциклопедії» має характер багатогранності і широкої
змістовності. Автори статей, зокрема Дідро, намагався об’єктивно висвітлювати тогочасні
економічні реалії, враховуючи як позитивні, так і негативні риси. Завдяки цьому Дідро
вдалося об’єднати представників різних ідейних таборів у роботі над економічним блоком
«Енциклопедії»: Тюрбо, Ф. Кене, Морелле, Бодо – фізіократи2, та Ж.Ж. Руссо, Галіані, СенЛамбер, Вольтер, Голбах, Гельвецій, Рейналь, Маблі, Бюффон – соціал-економісти [29:41].
Такий авторський склад дозволив представити питання економіки під грифом професіоналізму кожного з авторів, але в межах загальної систематизаційності та енциклопедичної
єдності.
Аналіз статей «Енциклопедії» вказує на те, що автори усвідомлювали значення землеробства в розвитку економіки. Вони розуміли, що землероб працює, в першу чергу, на себе
і те, що не використовує сам, може абсолютно вільно реалізовувати на ринку, стимулюючи
таким чином розвиток торгівлі. З іншого боку, вже тоді було зрозуміло, що окрім простого землероба можуть існувати люди, які можуть використати результат важкої праці землероба, заробивши гроші на грошах, зароблених землеробом з реалізації товару. Зокрема
відоме таке висловлювання Дідро: «Якої повинна бути думка народу про життя людини,
яка продає повністю всі предмети, що виробляються, я поки що не знаю…» [30:51]. З цього
прикладу видно, що засновник «Енциклопедії», критично ставився до прошарку людей,
які фактично підпадали під визначення Аристотелівської хрематистики. Нагадаємо, що за
Наприклад, Аристотель велику увагу приділяв питанням права, моральності та політики в своїх працях, що
відображено в класифікаційній схемі організації знань мислителя [25:41–43].
2
Фізіократи – течія серед французьких економістів другої половини XVIII ст., головною заслугою яких є те,
що джерелом багатства вони вважали не торгівлю, а виробництво [28:223–228].
1
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Рис. 20. Класифікаційна схема розділу Уява в Енциклопедії
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Аристотелем верхівкою розвитку торгівлі є виникнення мистецтва хрематистики – мистецтва «робити гроші», іншими словами гроші стали знаряддям для отримання ще більших
грошей [31:42–43]. Так окреслюється особливість змісту «Енциклопедії» – з одного боку,
увага авторів цього видання до економічного блоку як до такого, що формує і відображує
розвиток фінансової сторони існування суспільства, з іншого ж боку, акцентування уваги на внутрішній силі трудового ресурсу як запоруки розвитку економіки в цілому. Надлишковість грошей або ж маніакальне прагнення отримання надприбутків не є запорукою
розвитку економіки. Отже, у той час, як попередники авторів «Енциклопедії» окреслювали
в своїх класифікаційних зібраннях знань економічні науки або ж галузі, що по суті відповідають економічному спрямуванню розвитку суспільства і напряму, асоціювали їх з фінансовою вигодою, то для енциклопедистів первинним був трудовий, природний і навіть
моральний потенціал людини в природі і природи в людині. Ось чому в статті «Торгівля»
[32:139] автор визначає цей термін як обмін продуктами землеробства і виробами промисловості, який люди здійснюють між собою. У межах торгівлі виокремлюються сім її
галузей: «землеробства, мануфактур, вільних мистецтв, риболовлі, мореплавства, колоній
та вексельної справи» [33:140]. Тільки останню з галузей автор напряму асоціює з отриманням грошей. Торгівля грошима або вексельна справа виникла внаслідок того, що люди
домовилися вважати золото та срібло знаками товарів, тому гроші стали просто товаром.
І в цьому випадку спостерігається головуюча роль людини у формуванні процесу торгівлі
грошима, що свідчить про важливість розуміння людської природи не тільки у соціальних
аспектах формування громадянського суспільства, а й у питаннях суто прикладного характеру.
Третій розділ «Уява» найменший в аспекті представлених в ньому елементів, що виражають його змістовність, але не менш важливий ніж попередні з огляду на висвітлення
в ньому усього загалу естетичних питань існування суспільства, так би мовити мистецької сторони цього питання (Рис. 20). Мистецтво, за переконанням Дідро, «…не терпить
привнесення в нього готових ідей, воно величне своєю відповідністю життю…» [34:62]. Ті
мистецтва, що представлені в цьому розділі, є фактично елементами естетичної складової
цілого, в якості чого виступає вся систематизаційна модель організації знань «Енциклопедії».
Так, прикладами пізнавальної діяльності є наявні в класифікаційній схемі елементи: «Картина», «Скульптура», «Громадянська архітектура», «Гравюра» та елементи класифікаційної схеми, що формують підрозділ «Драматургія (передача п’єси)»: «Пастораль», «Опера», «Комедія»,
«Трагедія». Варто наголосити, що Дідро у всіх формах драматичного мистецтва завжди шукав
елементи, з яких могло б вирости монументальне, героїчне мистецтво майбутнього [35:127].
Тому ця пізнавальна діяльність є сприйняттям предмета, яке безпосередньо, саме по собі, здатне викликати особливе почуття – естетичне задоволення або незадоволення.
Особливість естетичного задоволення виражається його загальністю та, одночасно, суб’єктивністю чуттєвого сприйняття. Проблема поєднання загальності естетичного задоволення і
суб’єктивності чуттєвого сприйняття – це одна з основних проблем естетики, яку автори «Енциклопедії» намагалися вирішити, припускаючи існування загальних понять розуму і загальної логіки мислення [36]. Справа в тому, що естетичне знання характеризується конкретністю
та, у той же час, всеохопністю, оскільки естетика є деякою системою понять логічних категорій.
Загальність естетичного пізнання світу знаходить своє відображення в системності естетичного знання. Для естетики характерний логічний зв’язок, супідрядність, ієрархія понять, категорій, законів. Будь-яка проблема естетики може бути вирішена тільки, якщо вона пов’язана з
усіма іншими проблемами і питаннями естетики. В такому разі естетика виступає як система
законів і категорій, що описують світ, в його багатстві і цінності для людини, та творчість за законами краси, суть мистецтва, особливості процесу його розвитку, специфіку художньої творчості, сприйняття і функціонування художньої культури.
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У результаті аналізу статей «Енциклопедії» з естетичної тематики [37:376–387], можна окреслити такі ознаки системності естетичного знання: певна його характеристика з позиції пояснення окремих явищ з одних і тих же фундаментальних основ (так, у статті «Прекрасне»,
все розглядається з позиції прекрасного: «або ми розглядаємо відношення устоїв, і тоді маємо
моральне прекрасне; або ми їх розглядаємо в літературних творах і тоді маємо літературне прекрасне; або ми їх розглядаємо в музичній п’єсі, і тоді ми маємо музичне прекрасне…» [38:378]);
мінімальне число аксіом або інших початкових положень повинне сприяти такому розгортанню ідей, щоб у своїй сукупності вони могли охопити максимальне число фактів і явищ; готовність сприйняти і теоретично узагальнити досі невідомі факти і явища. Більше того, Дідро
спрямовував свою естетичну думку проти ідеалістичного розуміння мистецтва і його предмета, але не міг оминути характерну для його часу метафізичність і тенденцію до абстрактної
узагальненості [39:6]. Зміст естетичної системи Дідро як співавтора «Енциклопедії» – боротьба
за новий, реалістичний стиль у мистецтві [40:20]. Тому можна зробити висновок, що естетика
в розумінні енциклопедистів – це системне подання закономірностей, категорій, загальних понять, що відображає під кутом зору певної практики істотні естетичні властивості реальності
процесу її освоєння за законами краси, та функціонування мистецтва сприйняття і розуміння
продуктів художньої діяльності.
Отже, детальний аналіз змістовності «Енциклопедії» через розкриття структури та суті її
змісту дозволяє зробити висновок, що аналізоване видання своєю появою зробило внесок не
тільки в розвиток революційності суспільства та збільшило бажання людини змінити життя на
краще, але й фактично дало відлік розвитку організації систем знань, відмінних від попередніх
богословських. Антропологічність сутнісного вираження класифікаційної схеми, представленої в цьому дослідженні, вказує на формування нової систематизаційної моделі організації
знань в аспекті окреслення та висвітлення нових наукових знань та нових наукових звершень.
Нагадаємо, що автори «Енциклопедії» розглядають розвиток суспільства і держави як явища абсолютно природні. Енциклопедисти характеризують втручання небес у ці процеси як
допоміжні, оскільки необхідність релігії розглядається як опора громадянського суспільства,
немає потреби доводити, що її допомогою треба користуватися найповніше, якщо об’єднати
і зв’язати разом політику та релігію, державу і церкву, громадянське суспільство і релігійне,
общину, вони взаємно доповняться і зміцніють, але така єдність можлива тільки після дослідження їх природи.
Такою «природністю» пронизано фактично весь розділ «Розум», у рамках якого і знаходиться підрозділ «Наука про Людину». Адже це природне в людині, ця його істинна природа поєднана в громадянській людині з рисами історичного походження, з рисами, набутими
людиною в результаті соціальних відносин та розвитку. Загальне, природне в людині передує
створенню написаних законів, але воно залишається актуальним і в наступні періоди розвитку
суспільства, бо природа людська залишається незмінною. Тобто природа людська в «Енциклопедії» позиціонується як константа, що дає поштовх до розвитку всього навколо, розвиваючись
і вже з позиції нового щабля розвитку продовжує свою місію, забезпечуючи здійснення процесу еволюції суспільства, наук та знань. Людина в «Енциклопедії» виступає всеоб’єднуючою
основою в систематизаційній моделі представлення знань.
Антропологічність систематизаційної організації знань в «Енциклопедії» та в класифікаційній схемі (що є відображенням змістовності цього видання), прослідковується в різних підрозділах, зокрема, коли автори «Енциклопедії» говорять про важливість економіки як галузі
розвитку суспільства, але головним вважають людський фактор, трудовий ресурс.
Виходячи з наведеного вище про те, що енциклопедисти настільки були переконані у величі людини як такої, що віддавали шану, в першу чергу, тим засобам, механізмам та верстатам,
в яких частково використовувалася праця робітника, можна зробити ще один висновок, що
завдяки «Енциклопедії» вперше було представлено в зрозумілій для широкого загалу формі
детальний і ретельний опис мистецтв і ремесел. Завдяки енциклопедистам обізнаність про
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культурне значення техніки фактично стала надбанням суспільства і набула абсолютно нового
масштабу.
Усю значимість «Енциклопедії» неможливо розкрити повною мірою в рамках одного дослідження, бо в будь-якому разі кожне дослідження має свою специфіку та тематичну дефініцію.
Але з позиції вивчення розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем у контексті еволюції класифікацій наук, можна зазначити, що «Загальна система» і сама «Енциклопедія» є як узагальненням досвіду попередніх спроб систематизаційної організації знань, відображенням принципово нових підходів систематизації інформації, так і певним дороговказом
на шляху дослідження розвитку, формування та застосування способів і механізмів класифікування та систематизування інформації.
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Молодший науковий співробітник відділу науково-інформаційного та науково-технічного забезпечення Інституту енциклопедичних досліджень НАН України Володимир
Валерійович Тарасюк у доповіді «Електронна база Енциклопедії Сучасної України і
її основні компоненти та функції» детально розповів про електронні бази даних, їх
класифікацію, ознайомив з історією створення та роботою бази даних Енциклопедії
Сучасної України.
Доповідач продемонстрував учасникам конференції функціональні можливості бази
даних ЕСУ, її роль у підготовці друкованого та електронного варіантів Енциклопедії.
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та науково-технічного забезпечення
Інституту енциклопедичних досліджень НАН України
ЕЛЕКТРОННА БАЗА ЕНЦИКЛОПЕДІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ І ЇЇ ОСНОВНІ
КОМПОНЕНТИ ТА ФУНКЦІЇ
У публікації подано класифікацію баз даних за їх будовою. Визначено поняття «База даних»,
«Система управління базою даних». Висвітлено історію створення бази даних Енциклопедії сучасної
України, її основні елементи та функціональне призначення.
Ключові слова: база даних, класифікація, система управління базою даних, робоча форма бази даних.
The publication provides a classification database for their structure. Definition of concepts such as «Database», «database management system». Submitted the history of the database Encyclopedia of modern
Ukraine, her main elements and functionality.
Key words: database, classification, database management system, working form database.

База даних (БД) – сукупність даних, організованих відповідно до концептуальної структури, яка описує характеристики цих даних і взаємовідносини між ними, причому таке
зібрання даних, яке підтримує одну або більше сфер застосування. Стандарт ISO/IEC TR
10032:2003.
Модель даних – це абстрактне, самодостатнє, логічне визначення об’єктів, операторів
та інших елементів, які у сукупності являють собою абстрактну машину доступу до даних, з
якою взаємодіє користувач. Ці об’єкти дозволяють моделювати структуру даних, а оператори – поведінку даних.
Виходячи з особливостей будови, бази даних можна поділити на три типи: ієрархічні,
мережеві, реляційні. Найбільш поширеними є реляційні БД, тому що в них інформація подається у найбільш зручний для сприйняття спосіб – у вигляді таблиць та відношень між ними.
Ієрархічна модель бази даних складається з об’єктів з покажчиками від батьківських
об’єктів до нащадків, з’єднуючи разом зв’язану інформацію. Ієрархічні бази даних можуть
бути представлені як дерево, що складається з об’єктів різних рівнів. Верхній рівень займає
один об’єкт, другий – об’єкти другого рівня і т.д. Між об’єктами існують зв’язки, кожний
об’єкт може містити в собі кілька об’єктів більш низького рівня. Такі об’єкти перебувають
відносно предка (об’єкт більш близький до кореня) до нащадка (об’єкт більш низького рівня), при цьому можливо, що об’єкт-предок не має потомків або має їх декілька, тоді як в
об’єкта-нащадка обов’язково тільки один предок. Об’єкти, що мають спільного предка, називаються близнюками.
До основних понять мережевої моделі бази даних належать: рівень, елемент (вузол),
зв’язок. Вузол – це сукупність атрибутів даних, що описують певний об’єкт. На схемі ієрархічного дерева вузли представляються вершинами графа. У мережній структурі кожний елемент може бути пов’язаний з будь-яким іншим елементом. Мережеві бази даних подібні до
ієрархічних, за винятком того, що їхні зв’язки функціонують в обох напрямках. Незважаючи
на те, що ця модель вирішує деякі проблеми, пов’язані з ієрархічною моделлю, виконання
простих запитів залишається досить складним процесом. Також, оскільки логіка процедури
вибірки даних залежить від фізичної організації цих даних, тому ця модель не є повністю не164
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залежною від додатка. Інакше кажучи, якщо необхідно змінити структуру даних, то потрібно
змінити й додаток.
Реляційна модель. Термін «реляційний» означає, що теорія заснована на математичному
понятті відношення (relation). У якості неформального синоніма терміна «відношення» частіше трапляється слово таблиця. Необхідно пам’ятати, що «таблиця» є досить абстрактним
поняттям і часто означає не «відношення» як загальновживане поняття, а візуальне розміщення відношень на папері або екрані. Некоректне й нестроге використання терміна «таблиця» замість терміна «відношення» часто приводить до непорозуміння. Найчастіше помилка полягає в міркуваннях про те, що реляційна модель даних має справу з «плоскими»,
або «двовимірними» таблицями, тоді як такими можуть бути тільки візуальні представлення
таблиць. Відношення ж є абстракціями, і не можуть бути ні «плоскими», ні «неплоскими».
Система управління базою даних (СУБД) – це програмне забезпечення, що дозволяє
створювати БД й оновлювати інформацію, яка зберігається в ній. СУБД забезпечує зручний
доступ до інформації з метою перегляду, пошуку, аналізу й обробки за допомогою спеціального програмного та апаратного забезпечення.
Класифікація СУБД за моделями даних.
Кожна БД і СУБД будується на основі деякої явної або неявної моделі даних. Усі СУБД,
побудовані на тій самій моделі даних, відносять до одного типу. Наприклад, основою реляційних СУБД є реляційна модель даних, мережевих СУБД – мережева модель даних, ієрархічних СУБД – ієрархічна модель даних і т.д.
Ієрархічна модель підтримує деревоподібну організацію інформації. Зв’язки між записами виражаються у вигляді відношень предок/нащадок, а в кожного запису є рівно один
батьківський запис. Це допомагає підтримувати цілісність посилань. Коли запис видаляється з дерева, усі його нащадки також повинні бути вилучені. Ієрархічні бази даних мають
централізовану структуру, тобто безпеку даних легко контролювати. На жаль, певні знання
про фізичний порядок зберігання записів все-таки необхідний, тому що відношення предок/
нащадок реалізуються у вигляді фізичних покажчиків з одного запису на інший. Це означає,
що пошук запису здійснюється методом прямого обходу дерева. Записи, розташовані в одній
половині дерева, знаходяться швидше ніж в іншій. Звідси випливає необхідність правильно впорядковувати записи, щоб час їх пошуку був мінімальним. Це важко, тому що не всі
відношення, що існують у реальному світі, можна виразити за допомогою ієрархічної моделі даних. Відношення «один до багатьох» є природніми, але практично неможливо описати
відношення «багато до багатьох» або ситуації, коли запис має декілька предків. Доти, поки
в додатках будуть кодуватися відомості про фізичну структуру даних, будь-які зміни цієї
структури будуть перепрограмовуватися.
Мережева модель розширює ієрархічну модель, дозволяючи групувати зв’язки між
записами. З логічної точки зору зв’язок – це не сам запис. Зв’язки лише виражають відношення між записами. Як і в ієрархічній моделі, зв’язки ведуть від батьківського запису до
дочірнього, але цього разу підтримується множинне спадкування. Виходячи зі специфікації
CODASYL, мережева модель підтримує DDL (Data Definition Language – мова визначення
даних) і DML (Data Manipulation Language – мова обробки даних). Це спеціальні мови, призначені для визначення структури бази даних і складання запитів. Незважаючи на їхню наявність, програміст, як і раніше, повинен знати структуру бази даних. У мережевій моделі
допускаються відношення «багато до багатьох», а записи не залежать один від одного. При
видаленні запису видаляються й усі його зв’язки, а не самі зв’язані записи. У мережевій моделі потрібно, щоб зв’язки встановлювалися між наявними записами, щоб уникнути дублювання й спотворення цілісності. Дані можна ізолювати у відповідних таблицях і зв’язати із
записами в інших. Програмісту не потрібно думати про те, як організовано фізичне зберігання даних на диску. Це зменшує залежність між програмами і даними. Але в мережевій моделі
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потрібно, щоб програміст пам’ятав структуру даних при формуванні запитів. Оптимальну
структуру бази даних складно сформувати, а готову структуру важко змінити. Якщо вид
таблиці піддається змінам, усі відношення з іншими таблицями повинні бути встановлені
заново, щоб не порушилася цілісність даних. Складність подібного завдання призводить до
того, що програмісти найчастіше скасовують деякі обмеження цілісності заради спрощення
додатків.
Реляційна модель, порівняно з розглянутими вище, вимагає від СУБД набагато вищого
рівня складності. У ній робиться спроба позбавити програміста виконання рутинних операцій з керування даними, характерних для ієрархічної та мережевої моделей. У реляційній
моделі база даних являє собою централізоване сховище таблиць, що забезпечує одночасний
безпечний доступ до інформації з боку багатьох користувачів. У рядках таблиць частина
полів містить дані, що ставляться безпосередньо до запису, а частина – посилання на записи
інших таблиць. Отже, зв’язки між записами є невід’ємною властивістю реляційної моделі.
Кожний запис таблиці має однакову структуру. Наприклад, у таблиці, що містить опис автомобілів, у всіх записів буде той самий набір полів: виробник, модель, рік випуску, пробіг
і т.д. Такі таблиці легко зображувати в графічному вигляді. У реляційній моделі досягається
інформаційна й структурна незалежність. Записи не зв’язані між собою настільки, щоб зміна
одного з них торкнулася інших, а зміна структури бази даних не обов’язково приводить до
перекомпіляції додатків, які з нею працюють. У реляційних СУБД застосовується мова SQL
(Structured query language – мова структурних запитів), що дозволяє формулювати довільні,
нерегламентовані запити. Це мова четвертого покоління, тому будь-який користувач може
швидко навчитися робити запити. До того ж, існує безліч додатків, що дозволяють будувати
логічні схеми запитів у графічному вигляді. Усе це відбувається за рахунок жорсткості вимог
до продуктивності комп’ютерів. На щастя, сучасних обчислювальних потужностей більш
ніж достатньо.
Реляційні бази даних страждають від відмінностей у реалізації мови SQL, хоча це – не
проблема реляційної моделі. Кожна реляційна СУБД реалізує певну підмножину стандарту SQL та набір унікальних команд, що ускладнює завдання програмістам, які намагаються
перейти від однієї СУБД до іншої. Доводиться робити нелегкий вибір між максимальною
поширеністю та максимальною продуктивністю. У першому випадку потрібно дотримуватися мінімального загального набору команд, підтримуваних СУБД. В іншому випадку
програміст просто зосереджується на роботі конкретної СУБД, використовуючи переваги її
унікальних команд і функцій.
SQL – декларативна мова програмування для взаємодії користувача з базами даних, що
застосовується для формування запитів, оновлення і керування реляційними БД, створення схеми бази даних і її модифікації, системи контролю за доступом до бази даних. Сам по
собі SQL не є ні системою керування базами даних, ні окремим програмним продуктом. Не
будучи мовою програмування в тому розумінні, як C або Pascal, SQL може формувати інтер
активні запити або, будучи вбудованою в прикладні програми, виступати в якості інструкцій для керування даними. Стандарт SQL, крім того, вміщує функції для визначення зміни,
перевірки і захисту даних. SQL – це діалогова мова програмування для здійснення запиту і
внесення змін до бази даних, а також управління базами даних. Багато баз даних підтримує
SQL з розширеннями до стандартної мови. Ядро SQL формує командна мова, яка дозволяє
здійснювати пошук, вставку, оновлення, і вилучення даних, використовуючи систему управління і адміністративні функції. SQL також містить CLI (Call Level Interface) для доступу і
управління базами даних дистанційно.
Об’єктно-орієнтовані (ОО) – дозволяють програмістам, які працюють із мовами третього покоління, інтерпретувати всі свої інформаційні властивості як об’єкти, що зберігаються
в оперативній пам’яті. Додатковий інтерфейсний рівень забезпечує перехоплення запитів,
що звертаються до тих частин бази даних, які перебувають у постійному сховищі на диску.
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Зміни, внесені в об’єкти, оптимально переносяться з пам’яті на диск. Перевагою ОО СУБД є
спрощений програмний код. Додатки одержують можливість інтерпретувати дані в контексті тієї мови програмування, якою вони написані. Реляційна база даних повертає значення
всіх полів у текстовому вигляді, а потім вони приводяться до локальних типів даних. В ОО
БД цей етап ліквідований. Методи маніпулювання даними завжди залишаються однаковими
незалежно від того, перебувають дані на диску чи у пам’яті. Дані в ОО СУБД здатні набути вигляду будь-якої структури, яку можна виразити використовуваною мовою програмування. Відношення між сутностями також можуть бути довільно складними. ОО БД керує
кеш-буфером об’єктів, переміщаючи при потребі об’єкти між буфером і дисковим сховищем.
За допомогою ОО СУБД вирішуються дві проблеми. По-перше, складні інформаційні
структури виражаються в них краще, ніж у реляційних базах даних, по-друге, усувається
необхідність перетворювати дані з того формату, який підтримується в СУБД. Наприклад,
у реляційній СУБД розмірність цілих чисел може становити 11 цифр, а у використовуваній
мові програмування – 16. Програмістові доведеться враховувати цю ситуацію.
Об’єктно-орієнтовані СУБД виконують багато додаткових функцій. Це окупається сповна, якщо відношення між даними дуже складні. У такому випадку продуктивність ОО СУБД
вища, ніж у реляційних СУБД. Якщо ж дані менш складні, додаткові функції виявляються
надлишковими.
В об’єктній моделі даних підтримуються нерегламентовані запити, але мовою їх написання не обов’язково є SQL. Логічне подання даних може не відповідати реляційній моделі,
тому застосування мови SQL стає безпідставним. Найчастіше зручніше обробляти об’єкти в
пам’яті, виконуючи відповідні види пошуку. Більшим недоліком об’єктно-орієнтованих баз
даних є їхній тісний зв’язок із використовуваною мовою програмування. До даних, що зберігаються в реляційній СУБД, можуть звертатися будь-які додатки, тоді як, наприклад, Javaоб’єкт, уміщений в ОО СУБД, становитиме інтерес лише для додатків, написаних на Java.
Об’єктно-реляційні СУБД поєднують у собі риси реляційної й об’єктної моделей. Їхнє
виникнення пояснюється тим, що реляційні бази даних добре працюють із вбудованими типами даних і набагато гірше – із нестандартними типами даних користувача. Коли з’являється новий важливий тип даних, доводиться або робити його підтримку в СУБД, або змушувати програміста самостійно керувати даними в додатку.
Не будь-яку інформацію є сенс інтерпретувати у вигляді послідовності символів або
цифр. Уявімо собі музичну базу даних. Пісню, закодовану у вигляді аудіо-файлу, можна помістити в текстове поле великого розміру, але як у такому випадку буде здійснюватися текстовий пошук?
Перебудова СУБД із метою додавання до неї підтримки нового типу даних – не кращий
вихід із ситуації. Замість цього об’єктно-реляційна СУБД дозволяє завантажувати код, призначений для обробки «нетипових» даних. Отже, база даних зберігає свою табличну структуру, але спосіб обробки деяких полів таблиць визначається ззовні, тобто програмістом.
Класифікація баз даних за способом доступу.
У файл-серверних СУБД файли даних розташовуються безпосередньо на сервері. Ядро
СУБД розміщено на кожному клієнтському комп’ютері. Доступ до даних здійснюється через
локальну мережу. Синхронізація читання і оновлення здійснюється за допомогою файлових блокувань. Перевагою цієї архітектури є низьке навантаження на центральний процесор
сервера, а недоліком – високе завантаження локальної мережі.
Клієнт-серверні СУБД складаються із клієнтської частини (яка входить до складу прикладної програми) і сервера (див. Клієнт-сервер). Клієнт-серверні СУБД, на відміну від
файл-серверних, забезпечують розмежування доступу між користувачами й мало завантажують мережу і клієнтські машини. Сервер є зовнішньою стосовно клієнта програмою, і за
потребою його можна замінити іншим. Недоліком клієнт-серверних СУБД є сам факт існу167
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вання сервера (що погано для локальних програм, у яких СУБД уже вбудовано) і більших
обчислювальних ресурсів, споживаних сервером.
Централізована (вбудована) СУБД – бібліотека, яка дозволяє уніфіковано зберігати
більші обсяги даних на локальному комп’ютері. Доступ до даних може відбуватися через SQL
або через особливі функції СУБД. Вбудовані СУБД швидші від звичайних клієнт-серверних
і не вимагають встановлення сервера, тому затребувані в локальному програмному забезпеченні, яке має справу з більшим обсягом даних (наприклад, геоінформаційні системи).
СУБД Access. Основні можливості та функції.
Microsoft Access – це система управління реляційними базами даних (СУБД), призначена для роботи на окремому ПК або в локальній обчислювальній мережі під керуванням
Windows. Іншими словами, MS Access – це набір інструментальних засобів для створення й
експлуатації інформаційних систем. Вона дозволяє вирішувати широке коло завдань користувачів без навиків програмування.
СУБД Access має значну кількість спеціальних програм, які отримали назву «майстри».
Так, є майстер таблиць, кнопок, форм і т. д. Майстри здійснюють діалог із користувачем, у
процесі якого визначаються дані, необхідні для розв’язування відповідного завдання. Access
має розвинуту систему запитів, яка дозволяє отримувати на екрані різні відомості з таблиць.
Користувач може задавати умови запиту, відповідно до яких з бази вибираються визначені
дані чи формується нова таблиця. У СУБД Access реалізовані дві мови програмування: SQL
та Visual Basic.
1. Проектування базових об’єктів інформаційних систем – двовимірних таблиць з різними типами даних.
2. Встановлення зв’язків між таблицями, з підтримкою цілісності даних, каскадного
оновлення та знищення записів.
3. Уведення, зберігання, перегляд, сортування, модифікація і вибірка даних із таблиць з
використанням різних засобів контролю інформації, індексування таблиць і апарату логічної алгебри (для фільтрації даних).
Історія створення бази даних Енциклопедії сучасної України (БД ЕСУ).
Тотальна комп’ютеризація суспільства зумовила необхідність у переході від паперового
подання інформації до цифрового. Широке впровадження комп’ютерних технологій та Інтернету дали можливість створення електронних баз даних, які значно прискорили обробку
та класифікацію інформації будь-якого типу.
Потреба швидкого перегляду та обробки великих масивів даних викликала необхідність
певної структуризації даних за необхідними параметрами. Перехід від паперових носіїв до
цифрових дає можливість економії людських ресурсів та часу. Але накопичення великої
кількості файлів різних типів без певного упорядкування призводить до збільшення часу їх
оброблення.
Тому в Інституті енциклопедичних досліджень НАН України створено БД ЕСУ, яка дозволила систематизувати усі дані та мати до них швидкий доступ. БД ЕСУ створено на основі
СУБД Access, що є реляційною за своєю будовою та має файл-серверну архітектуру.
Основні елементи БД ЕСУ (опис інтерфейсу головної форми)
БД складається із 3 основних частин:
1. Робоча форма (Головна БД). Містить 24 поля.
2. Форма списків.
3. Панель управління БД. Складається з 11 спеціальних вкладок та 5 груп кнопок для
керування БД.

168

В. В. Тарасюк

Робоча форма відображає основну таблицю БД ЕСУ, яка містить такі поля:
З (закрито) – показує, чи готова стаття для верстки, якщо закрита, якщо ні – то потребує
доопрацювання чи редагування;
Л (людина) – показує, що позиція відповідає персоналії;
Стаття – назва позиції в словнику Енциклопедії;
Галузь – тематичний галузевий розподіл, до якого віднесено ту чи іншу позицію;
Автор – автор статті;
Є – наявність статті (необов’язково в електронному вигляді);
Н (новий документ) – встановлюється автоматично для щойно створених документів,
якщо їх назви починаються на поточні літери;
П (посилання) – відзначає наявність посилань на поточну статтю з інших статей;
Докум. – наявність статті в електронному вигляді (дозволяє відкрити відповідну позиції
статтю);
Ф (фото) – показує, чи запланована в енциклопедії ілюстрація до цієї позиції;
Е (електронне фото) – відображає наявність чи відсутність електронної фотокартки до
поточної позиції;
О (оригінал фотокартки) – відображає наявність чи відсутність оригіналу фотокартки
(паперовий варіант);
К (кількість оригіналів) – кількість наявних оригіналів фотокарток;
М (мистецтво) – показує, чи наявні в Інституті фото, репродукції мистецьких робіт
(лише для позицій з галузі «мистецтво»);
П (поганої якості) – показує, що наявні в Інституті фото мають погану якість;
Т (текст) – фіксує, чи представлена позиція фотокарткою у тексті видання;
В (вклейка) – фіксує, чи представлена позиція фотокарткою у кольоровій вклейці видання;
Праців. – відображає прізвище редактора, що працює над статтею;
Г (готово) – наявність в Інституті повної інформації про позицію (встановлений прапорець Г показує, що статтю не потрібно надсилати на доопрацювання авторові);
Н (надіслано) – встановлений прапорець показує, що стаття була надіслана для підготовки чи коригування (автору, якщо встановлено прапорець А, установі, якщо було встановлено прапорець У, або в інше місце, якщо встановлено прапорець І), але відповідь досі не
надійшла;
А (автору) – показує, що статтю необхідно надіслати автору (якщо встановлено прапорець Н, то статтю вже було надіслано);
У (установі) – показує, що статтю необхідно надіслати установі (якщо встановлено прапорець Н, то статтю вже було надіслано);
І (іншому) – показує, що статтю необхідно надіслати не автору або установі, а в якесь
інше місце;
Надісл. – відображає, куди саме потрібно надіслати статтю.
Головна форма БД ЕСУ містить таблицю, де подано повністю весь словник статей ЕСУ
(від А до Я). Ця таблиця має 24 поля. Розглянемо деякі з них, які безпосередньо допомагають
формувати макет видання ЕСУ. Основне з них – поле «Стаття». У ньому подана назва статті,
що в майбутньому ввійде до складу відповідного тому ЕСУ. Кожна стаття має свою власну
тематику, отже і відповідає конкретній галузі, наприклад: медицина, спорт, механіка і техніка, мистецтво та культура. За редактором, який працює в ЕСУ, закріплено одну або декілька
галузей. У роботі над томом це допомагає редактору бачити увесь обсяг статей за галузями,
які йому потрібно опрацювати, щоб підготувати певний том ЕСУ до друку (за це відповідає
поле «Працівн.»). Кожна стаття має поле «Докум.», де знаходиться безпосередньо стаття у
текстовому форматі. Редактор або коректор вносить необхідні зміни (правки) у кожну статтю, формуючи таким чином текст майбутнього видання.
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За допомогою такого інтерфейсу користувач БД може отримати багато інформації про
окремий запис (майбутню статтю) або певну вибірку статей за потрібним критерієм, що знаходяться у БД ЕСУ. Також БД дає повну інформацію щодо рівня опрацьованості конкретного
тому ЕСУ, а також повністю усіх томів.
Форма списків.
Робоча форма. Перелік усіх статей БД ЕСУ, що відповідає слóвнику ЕСУ (головна форма).
Вхідні та вихідні листи. Таблиця вхідної та вихідної кореспонденції. Дає змогу переглядати листи, стан та статистику їх відправлення.
Списки. Тут знаходиться таблиця усіх геопунктів, установ, персоналій, яка дозволяє
формувати наявний у БД ЕСУ матеріал за певними критеріями.
Адреси. Містить таблицю адрес авторів та інші дані для зв’язку (кореспонденції) із ними.
Повертання фотокарток.
Пріоритетні автори.
Авторські фото.
Також у всіх цих списках реалізований пошук за ключовими словами або за іншими необхідними параметрами та додавання, видалення, редагування записів.
Панель управління БД.
Тут знаходяться інструменти, за допомогою яких можна керувати записами бази. Наявні
додаткові сервіси, які допомагають обробляти велику кількість записів БД. Також є можливість формувати звіти змін, які відбулися у БД ЕСУ, та виводити їх на друк або зберігати у файл.
Функціональне призначення БД ЕСУ.
1. Отримання інформації про стан та параметри конкретної позиції (готова до друку чи
ще редагується; наявність фото та текстового матеріалу, що прикріплений до позиції;
прізвище редактора та галузь; необхідність надсилання статті автору або установі та
інші параметри).
2. Перегляд, редагування та створення позицій (майбутніх надрукованих у ЕСУ гасел).
3. Створення списків (фільтрів) позицій за певними необхідними умовами, а саме: автором, редактором, установою, галуззю і т. д.
4. Пошук необхідної позиції.
5. Можливість перегляду прикріплених до обраної позиції текстових та графічних файлів.
6. Експортування списків (вибірок) до текстових файлів та експортування текстових і
графічних файлів із уже створених вибірок позицій.
7. Робота зі списками. Списки установ, адрес, кореспонденції (листів). Дозволяє відслідковувати листування, фільтрувати позиції за місцем праці персоналії. Надає додаткову інформацію щодо окремої позиції або їх списку.
БД ЕСУ дозволяє систематизувати накопичену текстову та графічну інформацію для
створення друкованого видання ЕСУ та інших суміжних проектів, аналізувати і порівнювати інформацію за певними параметрами та критеріями.
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В Воронеже в 2006 году вышло в свет первое региональное издание «Воронежской историко-культурной энциклопедии». За книгой стояли в очередь. Тираж в две тысячи экземпляров разошёлся сразу. С уточнениями и дополнениями пошли предложения от читателей –
печатать энциклопедию вторым изданием, что и было сделано в 2009 г. Выпуск осуществлялся Управлением культуры и туризма Воронежской области при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках целевой программы
«Культура России».
Следует отметить, что Энциклопедия была отправлена во все ведущие библиотеки России.
Успех изданий и их читательская востребованность предопределили появление двухтомной «Воронежской энциклопедии» в 2008 г. В ней есть сведения об административном
устройстве области, её истории и культуре, общественно-политической жизни, экономическом развитии и природных условиях. Даны также краткие биографии людей, трудом и
творчеством которых создавались духовные и материальные ценности нашего края.
Подготовка универсальных справочно-информационных книг велась не с чистого листа.
В воронежском культурном наследии сложился и складывается большой пласт краеведческой литературы. Отцом краеведения является знаменитый воронежец, кем по праву гордятся как Россия, так и Украина. Речь идёт об авторе «Исторического, географического и
экономического описания Воронежской губернии» (1800 г.) и трудов по истории Киева – митрополите Киевском и Галицком Евгении (в миру – Евфимии Алексеевиче Болховитинове).
Кстати, в 2017 г. мы будем отмечать 250-летие со дня его рождения, как и 200-летие нашего именитого земляка, историка двух братских народов Николая Ивановича Костомарова.
Сразу же сообщаю, что книжная серия «Историко-литературные памятники Воронежского
края» открыта в 2011 г. книгой Е. Болховитинова под научной редакцией А. Акиньшина. А
жизни и творчеству историка посвящена монография Татьяны Чалой (Малютиной) «Славянский мир Н. И. Костомарова» (2007). Ею же впервые в Воронеже в рамках федеральной
программы «Культура России» составлен и выпущен сборник трудов Н. Костомарова «Рус171
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ские нравы» (2007).
Возвращаясь к современным энциклопедическим трудам, нужно подчеркнуть, что их
близкими предтечами явились книги краеведа Валентина Андреевича Прохорова «Вся воронежская земля» (1973) и учёного-историка Владимира Павловича Загоровского «История
Воронежского края» (1982) и «Воронежская историческая энциклопедия» (1992).
Достойно продолжили краеведческое летописание ведущие авторы-редакторы вышеназванных энциклопедий писатель-литературовед Олег Григорьевич Ласунский, учёные-историки Александр Николаевич Акиньшин и Михаил Дмитриевич Карпачев.
В «энциклопедическом поиске» редакционной коллегии помогали краеведы.
Русский советский писатель Фёдор Абрамов ещё в семидесятые годы двадцатого столетия упреждающе прозорливо писал: «Народ умирает, когда становится населением. А населением он становится тогда, когда забывает свою историю». Познание истории Отечества
начинается с постижения истории родимых мест. Неслучайно в старину краеведение называли отчизноведением.
У нас, славян, как утверждал украинский советский поэт Борис Чичибабин:
У русского и украинца
одна судьба, одна земля.
Ещё в 1652 г. на воронежской земле у речки Тихая Сосна выросла крепость Острогожск,
которую строили и обживали вместе с русскими людьми днепровские казаки. Вырвавшись
из кровавой шляхетской польской неволи, они взялись охранять южные пределы Московского государства. Следом за Острогожским вдоль тогдашней границы на запад появились
слободские полки – Изюмский, Харьковский, Ахтырский, Сумской.
Казаки свои поселения называли не селом, не деревней – слободами. В этом слове, наверное, радостью и надеждой на спокойную и счастливую жизнь звучала извечная мечта каждого о вольной доле – о свободе. Так на исконно славянских землях между Доном и Днепром
родилась Слобожанщина, Слободская Украина. Воскрешению её интереснейшей, как и любого иного края, истории посвящены наши литературные, историко-краеведческие издания.
«Поле слободское» – название «газеты в газете». Появилась она в сентябре 1992 г. на страницах районного «Вестника» в Ольховатке Воронежской области. Позже её приветили в соседней Россоши: вначале в газете «За изобилие», затем в газете «Россошь».
Первый альманах «Слобожанская тетрадь» был подготовлен авторами газеты «Россошь»
и вышел в свет в Воронеже в 2006 г.
За прошедшие годы опубликовано более двухсот выпусков «газеты в газете», издано четыре альманаха (Воронеж – 2006, 2008, 2010 и 2012 гг.).
Какими открытиями на «слободских-слобожанских страницах» удивляли даже самих
себя?
О «чувстве семьи единой», строка классика украинской литературы Павла Тычины, напоминает очерк-рассказ «Тарасова родня» о великом кобзаре Шевченко. У Тараса Григорьевича
не сложилась собственная семья. Фамильный род Шевченко продолжили дети его сестёр
и братьев. Дочь младшего брата Иосифа (родился в 1821) Васса-Василина вышла замуж за
крестьянина из села Кирилловка Тимофея Хоменко. После отмены крепостного права (1861)
молодые вместе с другими семьями земляков из Звенигородского уезда Киевской губернии
поехали искать счастья на чужой стороне. Они поселились на хуторе Верхний Киев близ
слободы Россошь Острогожского уезда. Василина и Тимофей Хоменко вырастили семерых
детей – Ольгу, Наталью, Евдокию (в замужестве Чекрымова), Марка, Марину (Потебенкову),
Матрену (Курченкову), Варвару (Дробину). Повзрослев, сын Марк после кончины матери
вернулся в отчие края – в Кирилловку. Его сёстры остались жить на новой родине. Выходили
замуж, обзаводились своими семьями. Здесь они похоронили родителей.
Младшая внучка Иосифа Григорьевича Шевченко – Варвара Тимофеевна (1887–1971) с
мужем Порфирием Михайловичем Дробиным (1887–1978) имели пятерых детей. Вели еди172
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ноличное крестьянское хозяйство, в коллективизацию вступили в колхоз. Старшая дочь
Прасковья с мужем Николаем Присичем работала в колхозе, она останется с сыном Александром, муж погибнет на фронте в годы Великой Отечественной войны. Вторая дочь Мария
Порфирьевна работала колхозным бухгалтером. Третья дочь Нина Порфирьевна погибла в
шестнадцать лет – разведчица, выполняла боевое задание в оккупированном фашистами
селе Дьяченково Богучарского района. Сын Иван Порфирьевич Дробин большую часть жизни проработал председателем профсоюзного комитета в совхозе «Алейниковском», который
был создан из окрестных колхозов Россошанского района. Самый младший в семье Павел
Порфирьевич окончил Россошанское педагогическое училище, трудился учителем, директором в сельских школах Богучарского района. Сегодня шевченковскую «воронежскую» ветвь
продолжают правнуки. Живут они под разными фамилиями, возможно, даже – Шевченко.
Ведь эта фамилия и сейчас является одной из самых распространённых в южных районах
Воронежской области [1].
Воскрешаем и возвращаем из забвения именитых земляков.
Речь об историке двух народов, друге Тараса Шевченко – Николае Ивановиче Костомарове. Его имя стоит в одном ряду с такими столпами отечественной исторической науки,
как Н. Карамзин, С. Соловьев, В. Ключевский. Он автор знаменитой «Русской истории в
жизнеописаниях ее главнейших деятелей». Творческое наследие Н. Костомарова, в которое
входят его исторические исследования, литературные произведения (поэзия, проза, драма),
этнографические очерки, записи народных песен, переводы, ещё при жизни учёного снискало общеславянское признание и вошло в сокровищницу ценнейших достижений мировой
культуры.
Большую часть жизни Н. Костомаров прожил в Харькове и Киеве, Саратове и Петербурге. Но воронежский край занимает особое место в его судьбе. Историк родился и провёл
детство в слободе Юрасовка Острогожского уезда Воронежской губернии (сейчас это село
Юрасовка Ольховатского района Воронежской области), где «украинская и русская народности сходятся рубежами». Это во многом определило связь его дальнейшей судьбы как с
Россией, так и с Украиной.
Николай Иванович, несмотря на все жизненные трудности, не забывал свою малую родину. Он завещал из своих сбережений 920 рублей золотом на учреждение народной школы
в Юрасовке. Спустя девять лет после его кончины, в 1894 г., в селе построили добротный
кирпичный дом под крытой железом крышей. Новоселье в нём справило одноклассное училище Министерства народного просвещения, названное именем Н. Костомарова. Без малого столетие школа была родимым домом для многих поколений сельских ребят. Было – она
рушилась на глазах. Били тревогу о том в печати. Сейчас здание сохранено, реставрируется.
Планируется открыть в нём филиал Острогожского краеведческого музея.
Неизвестные ранее исследователям документы позволили уточнить родословную историка, его биографию.
В Воронежском областном архиве по счастливой случайности сохранилось «Свидетельство о рождении Н.И. Костомарова». Когда Николай Костомаров поступал в Харьковский
университет, его мать обратилась в Воронежскую Духовную Консисторию за свидетельством
о рождении сына. Документ почему-то остался невостребованным. Возможно, нашёлся подлинник. И он остался в архиве, благополучно сохранившись до наших дней.
«Свидетельство, 1833-го года февраля 6-го дня, поданным на Высочайшее имя, в Воронежскую Духовную Консисторию, Помещица Капитанша Татьяна Петрова дочь Костомарова, прошением просила, выдать ей из Метрической Острогожского уезда Слободы Юрасовки, Георгиевской церкви за 1817-ый год книги, о рождении ею до брака сына Николая Свидетельство, для представления его в Казенное учебное заведение. По справке ж в Воронежской
Духовной Консистории, с Метрическою помянутой Георгиевской церкви, за тысяча восемьсот семнадцатый год книгою, в 1-й части о родившихся, под №42-м оказалось: Слободой
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Юрасовки Помещика Капитана Ивана Петрова сына Костомарова, у подданного малороссиянина Петра Андреева сына Мельникова, дочь девица Татьяна родила сына Николая незаконнорожденного пятого мая, который и крещен шестого дня тогож месяца Священником
Василием Реполовским. Восприемниками были: тогож Помещика Подданный малороссиянин Стефан Андреев сын Мыльников и Подданного малороссиянина Петра Андреева сына
Мыльникова дочь Настасья. Почему, во исполнение утвержденного Его Высокопреосвященством Антонием, Архиепископом Воронежским и Задонским, и ордена Св. Анны 1-й Степени Кавалером, Воронежской Духовной Консистории заключения, из оной сие свидетельство,
на основании указа из Святейшаго Правительствующаго Синода, от 6-го Июня 1809-го года
сие свидетельство, ей Костомаровой и выдано. Мая 10-го дня 1833-го года».
Далее следуют подписи протоиерея Василия Скрябина, секретаря Степана Устиновского
и канцеляриста Николая Михайлова, а также – печать Воронежской Духовной Консистории.
Есть штамп о пошлине за Свидетельство ценою в «один рубль».
«Свидетельство» называет иную дату рождения историка – 5-го мая 1817 года, а не 4-го,
как считал сам Костомаров.
Любопытно, что в зрелом возрасте свои именины историк предпочитал отмечать не 4-го,
а 9-го мая. Скорее всего, это связано с тем, что по православному календарю на девятый день
мая приходится святой праздник – Перенесение мощей святителя чудотворца Николая.
Далее в «Свидетельстве» подтверждается тот факт, что Николай Иванович был незаконнорожденным сыном помещика и принадлежащей барину «девицы»-малороссиянки. Потому по законам того времени Николай (как рождённый до брака) считался крепостным
своего отца. Фамилия Костомаров Николаю Ивановичу, как незаконнорожденному, могла
быть присвоена простою записью в метрике. У Ивана Петровича Костомарова родственников, носящих его фамилию, не было. А значит, никто не мог воспрепятствовать исполнению
воли сильного и богатого барина.
Документ содержит также сведения о том, при каких обстоятельствах совершалось крещение младенца. Крестили будущего историка в купели перед алтарем Георгиевского храма.
В то время в слободской церкви «правили» службу священник отец Василий Реполовский,
дьякон Максим Довгополый, и «только определенный» к храму пономарь Василий Киндинов. Они и творили молитвы во здравие младенца, наречённого Николаем.
К сожалению, Свидетельство не называет нам точную девичью фамилию барыни-крестьянки Татьяны Петровны: в первом случае она написана через отсутствующую в современном русском алфавите букву «ять» и читается «Мельникова», строками ниже чётко прописано «Мыльникова» [2: 10–12].
Эти дополнительные сведения внесены как в воронежские энциклопедии, так и в недавно изданную «Энциклопедию истории Украины» (том 5, страницы 226–228).
Впервые также на родине в полный голос зазвучало слово еще одного нашего земляка
большого украинского поэта Евгена Павловича Плужника. Помимо публикаций на страницах «Поля слободского» и «Слобожанской тетради» издан однотомник «Родюча земля». В
переложении на русский язык напечатаны стихотворения, поэмы «Галилей» и «Канев», роман «Недуг», пьеса «На дворе в предместье».
«Евгений Плужник – уроженец знаменитой слободы Кантемировки, на юге Воронежчины, где на плодороднейших – родючих – чернозёмах живут бок о бок русские работники
земли и украинские переселенцы, слободские казаки, где на равных звучат и украинский, и
русский говоры, где вместе поют и о Днепре широком, и о батюшке Тихом Доне. …Жизнь и
творчество Евгения Плужника даёт возможность ярче высветлить мысль Великого Кобзаря
о том, что славянство должно быть единым». Это строки из отзыва на книгу тоже нашего земляка, поэта-москвича Михаила Шевченко, напечатанного в газете «Российский писатель».
Откликаясь на издание творческого наследия Е. Плужника, выдающийся украинский
поэт и общественный деятель Борис Олейник писал: «...Непередаваемо тронут подарком –
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сборником видного нашего поэта Евгения Плужника, который впервые зазвучал словом
братского русского народа! Выход этой книги именно сейчас, когда агрессивно коммерциализируется духовная сфера, когда бумага скупается спекулянтами, когда её не хватает даже
на учебники, – это настоящий подвиг!
Если же взять во внимание то, что некие тёмные силы пытаются посеять рознь между
россиянами и украинцами, то этой книге вообще нет цены. Поскольку она олицетворяет
неспалимый мост между нашими народами, и, как ласточка, знаменует: настает пора возрождения наших вековечных братских связей» [3: 402–403].
Евгений Плужник был незаконно осуждён в декабре 1934 г. В местах лишения свободы
прожил он недолго. Назывались разно дни его кончины. Сейчас печальную дату можно озна
чить точно. В архивах Республики Карелия мной найден «Акт от 1936 года января 31 дня».
Его составители – заведующий лазаретом врач Титов Л. Т., палатный ординатор Тюрк Г. А.
и дежурный по палате Гарбуз. Они засвидетельствовали о том, что в Соловецком лазарете Кремль «сего числа в 12 часов 15 минут умер находившыйся на излечении заключённый
Плужник Евгений Павлович.
Поступивший на лечение 4 октября 1935 г. заключённый Плужник имел 37 лет от роду.
Женат. Прибыл в Беломоро-Балтийский лагерь 15 июня 1935 г, как осуждённый Военной
Комиссией Верховного суда СССР по 54 – 8 – II статье на 10 лет.
Место рождения – слобода Кантемировка Центрально-Чернозёмной области.
Семья его находится в Киеве, Михайловский переулок, 36, кв. 42.
При наружном осмотре умершего найдены следующие приметы: рост – выше среднего,
цвет глаз – карий, цвет волос на голове – тёмно-русый.
Смерть последовала от туберкулёза лёгких».
Возвращаем ещё одно имя – уроженца донской слободы Новая Калитва. Человек удивительной судьбы. Человек, которого чуть более века назад знал весь православный мир,
портреты которого во второй половине девятнадцатого века печатались «во всех почти
европейских газетах и даже азиатских». Речь об Иване Алексеевиче Лебединском, владыке
Леонтии. Хранитель православной веры служил архиепископом Подольским, Херсонским.
Возглавлял Холмско-Варшавскую епархию. С возведением в сан митрополита ему была вверена Московская епархия.
Жизнь минувшая и идущая.
В очерке-рассказе «Братья и сёстры» повествуется о днях текущих. Как домой приезжает
в нашу Россошь житель Львова Владимир Шматко. Здесь он как бы второй раз «народывся
на свит» потому «по гроб жизни обязан большой семье Протопоповых, моим названным
отцу с мамой – Семёну Михайловичу и Евдокии Даниловне, моим названным братьям и
сёстрам». Они, рискуя собой, спасли тяжело раненного бойца в дни фашистской оккупации.
Четвёртый выпуск «Слобожанской тетради» – книга «Живое молоко Россоши». Это рассказ о своеобразном опыте спасения села и его кормилицы – бурёнки. Книга посвящена
истории развития молочного животноводства и переработки его продукции в нашем Придонье. Интересен факт, который тоже может быть энциклопедической строкой. На берега
родимого Дона переселенцы с берегов Днепра, наши прямые предки, пришли не с пустыми
руками. В их обозах за телегами будут шагать на налыгаче – на верёвочной привязи кормилицы-коровы. Сейчас бы о них сказали: непрезентабельные – низенькие ростом, серенькие
цветом шерсти. Но именно эта порода – черкасская или малороссийская, позже её поименуют украинской – станет спасительницей крестьянской семьи. По мысли зоотехников именно
она – при сохранении столь ценного для России качества: способности переносить лишения,
довольствоваться малым количеством корма, короче – терпеть голод и холод – во всём этом
древнерусская порода крупного рогатого скота далеко превосходит все западноевропейские
породы.
Украинская корова давала хоть и немного молока, сколько нужно было для ходившего в
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степи «под маткой» телёнка, но её молоко было очень жирным. Потому знатоки в зоотехнии
не без оснований считали и считают, что украинская серая является родоначальницей буквально всех европейских пород, наряду с голландской, – красивых статью и высокоудойных
[4: 18–20].
В книге повествуется о ведущем и старейшем в Воронежской области предприятии молочной промышленности – Россошанском молочном заводе, известном ныне как аграрное
промышленное объединение ОАО фирма «Молоко».
В Киеве в фонде культуры Украины представили общественности воронежские издания
книг Н. Костомарова и Е. Плужника, а также посвящённых их жизни и творческому наследию.
А ещё наш отчий край, Воронежская Слобожанщина, напрямую связан с Львом Николаевичем Толстым, Антоном Павловичем Чеховым, Михаилом Александровичем Шолоховым
и даже – со «Словом о полку Игореве» [5–8].
В годы Великой Отечественной войны на среднем Дону после горьких поражений воины
Советской Армии перешли в наступление. Освобождали Украину. Шли на Берлин к победе.
Об этой тяжкой године тоже есть свидетельство очевидца Александра Петровича Довженко
на страницах его «Дневника» [6: 147–161].
Чем не благодатный материал для того, чтобы строкой войти в энциклопедии, чтобы, как
когда-то говорили, поселять в гражданах любовь к Родине.
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УДК 82.09 (М. Бажан)
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к.ф.н., професор
Української академії друкарства
концептуальні засади української
енциклопедичної справи
(з редакторського досвіду М. Бажана)
Викладено відомості про етапи формування цілісної концепції національного енциклопедичного
книговидання, засновником якої був Головний редактор УРЕ академік М. Бажан. Досліджено вплив
зарубіжних та українських енциклопедій на основні принципи створення вітчизняних довідкових
праць та їх тематико-типологічні риси і змістові характеристики. Визначено місце українських енциклопедичних видань 60–80-х рр. ХХ ст. в історії та культурі нашої держави, наголошено на їхньому
значенні для усталення сучасних науково-методичних засад національної енциклопедичної справи.
Ключові слова: енциклопедична справа, концепція енциклопедії, М. Бажан, науково-методичні
засади енциклопедичного книговидання.
The paper presents the editor-inchief of UNE M. Bazhan. The paper investigates the influence of foreign
and Ukrainian encyclopedias on the basis of national and information papers on their theme-typological features and contents characteristics. The paper defines the place of Ukrainian encyclopedian editions of 60–80
years of XX-th century in the history and culture of our state and it underlines their importance for forming
modern scientific and methodical principles of national encyclopedian matter.
Key words: encyclopedia matter, concept of encyclopedia, M. Bazhan, scientific-methodical principles of
encyclopedian book publishing.

Наприкінці 50-х років ХХ ст. розпочався новий етап суспільно-політичного життя України у складі СРСР – період так званої «відлиги», коли під тиском величезного за обсягом і трагічного за змістом масиву негативної інформації, яка становила основу історичного виступу
М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС у 1956 р. і стосувалася багатьох аспектів – політики, економіки, культури, – сталися помітні позитивні зрушення в усіх сферах життя суспільства. Активізувався й розвиток національних культурних процесів, до яких незаперечно належить і
енциклопедична справа.
Постановою уряду України в грудні 1957 р. було започатковано діяльність Головної редакції Української радянської енциклопедії (УРЕ)1, яка підпорядковувалася Президії Академії наук УРСР на засадах науково-видавничої установи та мала здійснювати науково-редакційне опрацювання і випуск на високому науковому, теоретичному та художньо-поліграфічному рівні універсальних і галузевих енциклопедій, енциклопедичних довідників та іншої
літератури, що за своїм характером наближалася б до енциклопедичних видань. Першочерговим завданням було проголошено підготовку універсальної української енциклопедії2, об1
Принагідно зазначимо, що М. Бажан неодноразово наголошував на «поновленні» діяльності Головної редакції УРЕ, а не на її започаткуванні (див., зокрема, його лист до тодішнього міністра внутрішніх справ України
з проханням передати видавництву матеріали УРЕ 1930–1934 рр., необхідні для «практичної діяльності поновленої Головної редакції УРЕ» [14:1]).
2
У науковій літературі можемо бачити припущення, що до опрацювання матеріалів у стислі строки та якнайшвидшого випуску УРЕ колектив Головної редакції спонукали і політичні причини, адже 1952 р. у Мюнхені було завершене видання систематичної частини «Енциклопедії українознавства», яка на той час стала
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сяг якої становив би 15–16 томів по 36 друк. аркушів, накладом 100 тис. примірників.
Очолив новостворений видавничий осередок академік М. Бажан (1904–1983) – відомий
поет, людина зі значним досвідом журналістської, редакційно-видавничої діяльності, високоавторитетний громадський діяч, знаний науковець-літературознавець, для якого це призначення було втіленням давнього заповітного бажання. Cвоєю мрією працювати над підготовкою та виданням української енциклопедії М. Бажан ділився з дружиною Н. Бажан-Лауер
ще на початку 1940-х років, коли свідома українська еліта сповна відчула суспільні та наукові
наслідки провалу «скрипнівської» УРЕ [див. 3:59].
Микола Платонович – таку вже мав вдачу – перш ніж щось робити, мусив сформувати
концепцію своєї діяльності. Безперечно, не можна було починати створення, по суті, першої
української національної енциклопедії, не дослідивши та глибоко не осмисливши досвід попередників, передусім вітчизняних. Тут варто зробити декілька важливих зауважень.
По-перше, діяльність М. Бажана вийшла далеко за межі розробки та втілення концепції лише однієї універсальної республіканської енциклопедії – УРЕ. Значно ширші її обрії.
Йдеться передусім про формування завершеної і водночас відкритої системи енциклопедичного книговидання в Україні. М. Бажан, звісно, не був її єдиним рушієм, однак саме він
чверть віку стояв біля керма Головної редакції УРЕ, згуртовував наукові сили, сприяв розгалуженню цієї системи та створенню цілісної концепції національного довідника, включно з
розв’язанням складних науково-методичних проблем, а також формуванню концепцій таких помітних у національній культурі видань, як «Український радянський енциклопедичний словник» (УРЕС), «Історія українського мистецтва», «Шевченківський словник» та навіть «Енциклопедія кібернетики» чи «Енциклопедія неорганічних матеріалів». Однак варто
наголосити, що саме УРЕ стала прообразом цілком нового, ніде до цього в світі не існуючого
типу довідкового видання [13], який уповні відповідав тогочасним реаліям суспільно-політичного і культурного життя України в Радянській федерації.
По-друге, було б несправедливістю й історичним невіглаством, з одного боку, не помічати вимушених компромісів М. Бажана щодо повноти і наукової об’єктивності УРЕ та інших
енциклопедій, без чого вони б у будь-яку мить могли бути заборонені, не бачити нав’язаного
(чи, можливо, щирого?) запалу полеміки, коли часом відкидалася історична правда, якщо
вона була «не з нами», а з іншого, – картати головного редактора за те, що було бідою, а не
виною. Власне, не вина, а біда М. Бажана полягала в тому, що не були вміщені в УРЕ та випущених пізніше енциклопедичних виданнях Головної редакції прізвища багатьох видатних
діячів української культури чи історії1 або відомості про голодомор в Україні у 1932–1933 рр.
чи події перших двох десятиліть ХХ ст., які стосувалися українсько-польських відносин, та
багато іншого цінного матеріалу. Наскільки дозволяло внутрішньополітичне становище в
Україні (а видання УРЕ хоч і розпочалося у відносно сприятливий час «відлиги», однак продовжувалося у найважчі роки «застою»), М. Бажан прагнув енциклопедичної вичерпності,
орієнтуючись на досвід видатних попередників – І. Франка, А. Кримського, І. Раковського,
М. Скрипника та ін.
По-третє, за М. Бажаном стояла українська словникова традиція, розпочата П. Бериндою
1627 р., продовжена після майже трьохсотріччя вимушеної перерви В. Доманицьким у його
тлумачному словнику чужомовних та малозрозумілих слів, прогресивними ідеями М. Сум«своєрідним підручником з українознавства в найширшому розумінні цього слова». Відповіддю на закиди,
ніби «українська еміграція робить таку складну та важливу культурну справу, яку заборонено на Україні»,
мала стати нова багатотомна універсальна енциклопедія [6:7, 24–25].
1
Наприклад, прізвище Івана Пулюя – талановитого фізика, знаного в Європі вченого, галичанина за походженням, співавтора П. Куліша у роботі над українським перекладом «Біблії»; відомості про нього вміщені
і в «Українській загальній енциклопедії», і в «Енциклопедії українознавства». Перелік (далеко не повний) не
згаданих в УРЕ, однак помітних в українській науці, культурі, церковному житті особистостей наведений у
праці В. Кубійовича, В. Маркуся «Дві українські енциклопедії» [6:55–59, 87–89].
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цова про видання енциклопедії для українського народу, харківською «Народной енциклопедией научных и прикладных знаний» (1910–1914), першою власне українською енциклопедією «Украинский народ в его прошлом и настоящем» (1914–1916), завершеною, однак, не
без хиб та недоліків «Українською загальною енциклопедією» (1930–1935), невдалою спробою УРЕ під керівництвом М. Скрипника (1930–1934). Про останню у 50-х роках М. Бажан
писав – треба думати, не без вимушеного лукавства – так: «Відомо, що ще в 1930 р. проводились підготовчі заходи щодо створення УРЕ. Проте це видання здійснене тоді не було. Окрім
всіляких інших причин, однією з головніших була та, що кадри озброєної марксистсько-ленінським знанням української інтелігенції були тоді такі ще незначні, що їм не під силу було
звести на потрібному науковому рівні велику і струнку будівлю енциклопедії» [15:67].
І, нарешті, останнє. Крім національного досвіду, М. Бажан залучав і глибоко осмислював
здобутки інших відомих енциклопедій – певна річ, передусім «Большой советской энциклопедии» (БСЭ), а також знаних енциклопедичних словників Ф. А. Брокгауза та І. Ефрона, товариства «Гранат», авторитетних європейських видань – «Британіки», «Брокгауза», «Ларусса».
Кожне з них виявилося тією чи іншою мірою корисним для українських енциклопедистів.
Енциклопедичний словник Ф. А. Брокгауза та І. Ефрона і нині слушно називають одним
із найкращих: насиченість багатогранними фактичними відомостями, зокрема й статистичними даними, високий науковий рівень статей (передусім з природничих наук), добре опра
цьована ґрунтовна бібліографія, а ще – масив оригінального українознавчого матеріалу (як
відомо, серед авторів таких дописів – І. Франко, А. Кримський, М. Сумцов, Д. Багалій, П. Тутковський та інші знані українські науковці). Кожна стаття тут – ніби своєрідна маленька
монографія, адже укладачі, як правило, висвітлювали обрану тему багатоаспектно, аргументовано, залучаючи значний обсяг нових і апробованих фактів, джерел, імен. І ще – вільна
манера подання відомостей, коли елементи белетристики спостерігаються як у біографічних
матеріалах (більшість із них читаються, ніби захоплююче оповідання), так і в суто наукових,
не позбавлених, однак, яскравого авторського стилю [4; 11:171–181].
Енциклопедичний словник братів О. та І. Гранат вважають не лише цінною довідковою,
а й корисною навчальною книгою. Покликаний за задумом видавців стати «посібником для
самоосвіти найширших кіл», він містив ґрунтовні відомості з суспільних наук, актуальних
на початку ХХ ст. проблем техніки (які, до речі, добре ілюстровані), відзначався точністю
фактів і формулювань, уповні віддзеркалював тогочасний рівень розвитку певних галузей
знань та подавав розлогу рекомендаційну бібліографію [1].
Перед М. Бажаном був і неоднозначний досвід першого видання БСЭ, яка, з одного боку,
виокремлювалася яскравим ідейним забарвленням практично всіх статей, а з іншого, – містила величезний масив цінних культурознавчих відомостей, сприяла подальшому розвитку
енциклопедичних принципів всеохопності проблем, прагнула повідомити читачам найсуттєвішу та актуальну інформацію. Друге видання БСЭ засвідчувало хибність орієнтації на
відомості, що швидко втрачали актуальність, збідненість з ідеологічних та цензурних міркувань розділів історії, культури, освіти, відсутність численних цінних для читачів біографічних довідок, перекручення історичної правди на догоду політичній кон’юнктурі. І хоча в редакційно-методичному плані саме друге видання БСЭ деякою мірою слугувало своєрідним
зразком для українських енциклопедистів, підходи його видавців вимагали від колективу
Головної редакції УРЕ глибокого критичного осмислення і ретельного вивчення, адже саме
науково-популярна орієнтація матеріалів цього довідника в контексті середини ХХ ст. ви
явилася вдалою відповіддю на потреби суспільства [11:181–191].
З ініціативи та за дорученням М. Бажана бібліотека УРЕ придбала комплекти відомих зарубіжних європейських енциклопедій. Їх досвід, накопичений упродовж XIX – першої половини XX ст., теж важив багато. Так, слóвник «Британіки» трохи менший, ніж інших світових
довідкових видань, інформацію зі спеціального питання тут можна знайти, лише скориставшись доволі складним за структурою покажчиком. Чільне місце в «Британіці» належить
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ґрунтовним оглядовим статтям (до речі, доволі великим за обсягом), цінним бібліографічним матеріалам, різноманітним засобам унаочнення (картам, схемам тощо). Для кваліфікованого читача особливу вагу мають усебічність тематики статей «Британіки», пропорційна
увага видавців як до гуманітарних питань, так і до технічних проблем у широкому аспекті
з урахуванням інформаційних потреб різних категорій користувачів, глибина висвітлення
проблем, а ще – бездоганна точність інформації [9].
Німецькі енциклопедичні видання фірми «Ф. А. Брокгауз» принципово інші. Чільне місце
тут належить не ґрунтовним оглядовим статтям, а численним конкретним довідкам, часом
доволі стислим. Широко застосовується система посилань та взаємозв’язків між близькими
за тематикою матеріалами, часто-густо трапляються непоодинокі статті-відсилання. На сторінках «Брокгауза» природничі та гуманітарні науки представлені доволі пропорційно, без
виразної переваги якоїсь однієї галузі, читачам пропонується також чимало оригінальних
новітніх біографічних статей. Видавці німецької енциклопедії прагнуть презентувати широкій громадськості довідник, у якому б фундаментальні, стабільні та науково апробовані
відомості були представлені так само повно, об’єктивно, як і новітні теми, а багатоаспектні
практичні матеріали надавали б праці популярного і деякою мірою навіть прикладного характеру [8].
Енциклопедичні видання французького видавничого осередку «Ларусс» містять надзвичайно цінну інформацію з виразним акцентом на проблеми європейської літератури, образотворчого мистецтва. Звичні для енциклопедичних словників короткі довідки поєднані
тут зі значними за обсягом оглядовими матеріалами, вміщено численні біографічні дописи
про видатних представників науки, літератури, мистецтва, відомих політиків, трапляються навіть оригінальні статті, присвячені найвидатнішим творам європейського та світового
мистецтва і літератури [11:116–123]. Зазвичай передмова до видань «Ларусса» наводить відомості з історії словникових та енциклопедичних видань різних країн світу1.
Докладне ознайомлення з досвідом попередників та глибоке осмислення всього багатоаспектного масиву інформації, що стосувалася світової та національної енциклопедичної
справи, дали М. Бажанові змогу створити оригінальну цілісну концепцію республіканського
енциклопедичного книговидання, яка включала цілком сформовані уявлення про тип республіканської енциклопедії, основні методи розробки та подальшого вдосконалення слóвника
довідника, дієві засоби досягнення внутрішньої системності праці, повноти та всеохопності
фактичного матеріалу, методичні прийоми оцінки й удосконалення композиції, мови і стилю, врешті, особливий метод керівництва енциклопедичним видавництвом. Ця концепція
якоюсь мірою випереджала час, оскільки в ній органічно втілилися уявлення про призначення та функції енциклопедичного книговидання у тогочасних складних умовах соціального і
науково-технічного прогресу, про зростання значення в науці філософського та гуманітарного начал, суттєве розширення та принципове збагачення культури видання, неабиякий
демократизм і велика відповідальність в управлінні енциклопедичним колективом.
Головна редакція УРЕ під керівництвом М. Бажана створила оригінальну та своєрідну
українську енциклопедію, виробила обґрунтоване в контексті часу співвідношення загальносвітового, загальносоюзного та національного матеріалу, дожовтневих і пожовтневих відомостей. В. Костенко, що тривалий час працював разом із М. Бажаном, згадував: «У процесі
роботи, коли вирішувалось головне – підходить для енциклопедії той чи інший термін чи не
підходить, – формувались принципи, якою має бути наша енциклопедія. Микола Платоно1
Зауважмо принагідно, що нотатки М. Бажана на берегах оригіналів авторських матеріалів та версток
першого видання УРЕ засвідчують його добре ознайомлення саме з «Ларуссом». Він неодноразово звертався
до цього довідника з метою перевірки фактів, вибору оптимальної форми їх подання чи за етимологічною
довідкою. «Великий енциклопедичний Ларусс» (10 т., 2 т. додатків, понад 450 тис. статей) виходив друком у
1960—1964 рр., фактично паралельно з українською універсальною енциклопедією і, безперечно, слугував
своєрідним зразком сучасних (на той період) науково-методичних підходів для вітчизняних видавців.
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вич тримав у своїх руках вирішення цих питань і в кінці засідань висловлював їх суть з дивовижною чіткістю і якістю. По-перше, він з принципових методологічних позицій роз’яснив,
чому наша енциклопедія повинна бути універсальною, а не краєзнавчою. По-друге, за цим
слідувало таке питання, які співвідношення вітчизняного матеріалу і матеріалу загальнолюдського. І тут він на конкретних прикладах дав чіткі роз’яснення, що універсальність не
може заглушити національного матеріалу, вона повинна мати своє обличчя. По-третє, принциповими і переконливими були його думки, підкріплені прикладами, про те, яким має бути
співвідношення матеріалу дорадянського і радянського. При цьому він орієнтував розв’язувати основоположні питання творчо, глибоко вивчаючи конкретні терміни, проблеми, галузі, цілі науки, шукаючи новий матеріал, якого ще ніколи не було в довідковій літературі,
перевіряючи, чи все точно було в наших попередників» [5].
Робота над енциклопедією враховувала своєрідність інформаційних вимог та інтересів
українських читачів, необхідність органічно й оптимально поєднувати загальносвітовий,
загальносоюзний та національний (як його тоді називали – республіканський) матеріал не
лише у межах окремих статей, а й у виданні загалом. Зрештою, після багаторазового опрацювання та обговорення слóвника М. Бажан досяг «золотої середини», такої необхідної для
«безболісного» затвердження цього документа в неоднозначних суспільно-політичних реаліях кінця 50-х років ХХ ст., забезпечивши майже рівні частини зазначеної вище тематики.
Головний редактор УРЕ був переконаний, що універсальна інформація аж ніяк не перекреслить українознавчого спрямування довідника, навпаки, розширить вузьконаціональні межі,
виявить взаємозв’язки та взаємовпливи української історії, науки, культури з аналогічними
процесами, які мали місце в світі.
Справді, вміщуючи майже 50 тис. довідок, УРЕ широко й багатоаспектно висвітлювала
передусім життя України, подавала матеріал, створений з урахуванням українських реалій, і
в традиційних для енциклопедичної літератури статтях, і в українознавчих дописах, містила
численні найновіші терміни, що відбивали зміни в науці та житті суспільства. Понад 7,5 тис.
статей УРЕ (майже 15% її обсягу) опубліковано вперше в світовій енциклопедичній літературі, серед них – 2840 біографічних довідок, яких не було в довідниках 20–50-х років ХХ ст.
Загалом у 16 томах української універсальної енциклопедії українознавчі матеріали становлять 35,6 %, а 17-й том цілком присвячений Україні. Підкреслимо ще й те, що фактично всі
статті УРЕ написані українськими авторами – науковцями, громадськими діячами, письменниками, митцями та ін.1, а це також переконливо засвідчує національний характер видання.
Природно, що М. Бажан вважав за потрібне на початках широко використовувати методичну допомогу видавництва «Советская енциклопедия» – осередку, який опікувався усіма
проблемами, пов’язаними з виданням БСЭ. Звернувшись за порадами та настановами до
досвідчених колег, працівники Головної редакції УРЕ отримали корисні рекомендації з організаційних, методичних, наукових аспектів2. Зокрема, вони ознайомилися зі структурою
московського видавництва, нормативними документами, інструкціями, положеннями, які
регламентували роботу осередку, обговорили питання, дотичні до комплектування штатів
Головної редакції УРЕ, норм на різні редакційно-видавничі процеси опрацювання енциклопедичних матеріалів.
1
У ЦДАВО України зберігаються офіційні звернення М. Бажана до керівників авторитетних наукових інституцій країни з проханнями надати допомогу в обговоренні проектів тематичних слóвників УРЕ, написанні
енциклопедичних статей, а також постанова АН УРСР «Про участь установ АН УРСР у створенні УРЕ», яка
всіляко заохочувала українських вчених до енциклопедичної праці (див. [14:33, 45, 61—62]).
2
Варто нагадати, що співпраця українських енциклопедистів та їхніх колег з Москви розпочалася значно раніше, ще у 40-х роках ХХ ст., коли в Україні розгорталися підготовчі заходи, пов’язані зі створенням універсального довідника. Зокрема, проф. Б. Введенський (на той час член редколегії БСЭ) був присутній на першому засіданні редколегії УРЕ, яке відбулося в квітні 1946 р. Однак після згортання праці над УРЕ контакти, що
мали тимчасовий характер і не охоплювали всіх важливих проблем підготовки енциклопедії, припинилися.
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Найважливішим аспектом співпраці був, безперечно, науково-методичний, що охоплював питання розробки та апробації слóвника УРЕ, формування типових схем статей різної
тематики, опрацювання енциклопедичних циклів та ін. Так, при створенні слóвника української енциклопедії були критично проаналізовані й творчо використані проекти слóвників попередніх видань БСЭ, МСЭ. Досвід російських колег виявився продуктивним і при
визначенні обсягів статей різної тематики та значення, підготовці необхідної для якісної
роботи видавництва методичної документації (типових схем статей, принципів оформлення бібліографічних матеріалів, усталення умовних скорочень тощо)1. Згодом для того, щоб
усунути різнотлумачення дефініцій загальних термінів, уніфікувати трактування важливих
і принципових питань, виправити прикрі розбіжності у статистичних та інших довідкових
відомостях (передусім у статтях, дотичних до світоглядних тем, а також до військової та
зовнішньополітичної тематики), проводили численні консультації, методичні наради, здійснювали взаємне рецензування та апробацію підготовлених текстів. Працівники Головної
редакції зверталися до своїх московських колег із проханнями щодо оцінки макетів 1-го та
17-го томів УРЕ [див. 10:38–43], апробації низки важливих матеріалів (зокрема, пов’язаних
із викладом досягнень новітніх галузей науки та техніки), надання оновлених статистичних
відомостей тощо.
Однак довідкове видання, яке створили українські енциклопедисти, не лише увібрало
та віддзеркалило корисний науково-методичний досвід колег, а й стало важливим кроком
уперед. Справді, УРЕ принципово відрізнялася від БСЭ насамперед змістом, великим обсягом важливих українознавчих відомостей і значною кількістю оновлених відповідно до
тогочасних реалій загальних, звичних та усталених для енциклопедичної практики статей, а
ще – особливою систематизованістю матеріалів. Розуміння енциклопедії як логічно впорядкованого зводу знань, а звідси – чітка вимога єдності, взаємопов’язування статей видання
(найголовнішої його внутрішньої риси) були для М. Бажана чи не найважливішими орієнтирами в роботі над УРЕ. Головний редактор розглядав сукупність томів енциклопедії як єдиний цілісний твір, єдину систему статей, що перебувають у складних взаємозв’язках, взаємодоповнюючи і збагачуючи викладені відомості. Саме тому М. Бажан наполегливо домагався
системності та повноти, подекуди навіть всеохопності фактичного матеріалу, його постійного оновлення і доповнення, насичення довідок передусім тими відомостями, що допомагали
б читачеві усвідомити зв’язок предмета (об’єкта) статті з іншими предметами та явищами.
Водночас неабияку увагу Головний редактор УРЕ приділяв і тому, щоб наведені в енциклопедії факти відповідали читацькому призначенню довідника, у непоодиноких випадках вважав
за доцільне або ж навіть необхідне вміщувати суто практичні чи просто цікаві матеріали,
адресовані найширшому загалу.
З часом і набуттям досвіду концепція енциклопедичного книговидання, розроблена
М. Бажаном, принципово збагатилася, адже Головна редакція УРЕ розпочала реалізацію видавничих проектів, пов’язаних з опрацюванням і випуском у світ різноманітних типів енциклопедій, – галузевих, спеціалізованих, персональних праць. У 1964 р., коли перше видання
УРЕ наближалося до логічного завершення, було ухвалено постанову «Про завершення випуску УРЕ та підготовку видання іншої енциклопедичної літератури», відповідно до якої передбачався випуск УРЕС, здійснений невдовзі у 1965–1968 рр. Постанова «Про підготовку і
видання енциклопедичної літератури в республіці» (1967) ще більше розширила коло видань,
запланованих до випуску, додавши до них фундаментальні галузеві та низку оригінальних
спеціалізованих довідників. Загалом у 60–80-х роках ХХ ст. колектив Головної редакції УРЕ
підготував і випустив не лише першу в СРСР республіканську універсальну енциклопедію
У результаті співпраці українські енциклопедисти підготували та видрукували необхідні для якісної науково-видавничої розробки енциклопедичних видань «Методичні вказівки для редакторів і авторів Української
Радянської енциклопедії» [7].
1
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УРЕ (1958–1966), а й призначений для найширших кіл читачів енциклопедичний словник
УРЕС (1965–1968), перші республіканські галузеві енциклопедії – «Енциклопедію народного господарства УРСР» (1969–1972), «Радянську енциклопедію історії України» (1969–1972),
«Українську сільськогосподарську енциклопедію» (1970–1972), «Енциклопедію неорганічних
матеріалів» (1977), першу в світі «Енциклопедію кібернетики» (1973–1974), першу в СРСР
персональну енциклопедію «Шевченківський словник» (1976–1977), оригінальні фундаментальні науково-довідкові праці – «Історію міст і сіл УРСР» (1967–1974), «Історію українського мистецтва» (1966–1968), «Словник художників України» (1972), краєзнавчий енциклопедичний довідник «Київ» (1982) та ін.
Пізніше, у 1975 р. було ухвалено постанову про започаткування нового видання республіканської енциклопедії, яке б віддзеркалило тогочасні здобутки України в різних сферах
суспільного, наукового, культурного життя й додало до оновленого національного матеріалу
сучасні відомості, загалом традиційні для довідкових праць (йдеться про загальносвітовий
блок). Друге видання УРЕ виходило в світ паралельно двома мовами – українською та російською, яка на той час слугувала мовою міжнаціонального спілкування народів СРСР, і було
завершене в 1985 р., вже після смерті М. Бажана.
Рішення керівництва республіки про випуск у світ другого видання УРЕ отримало численні відгуки як в Україні, так і за її межами. Ось що пише про це О. Гончар: «Зарубіжники
коментують постанову про друге видання УРЕ. Про редколегію, зокрема. В складі її кілька
постатей «барвистих статистів» (Гіталов, Стрельченко); від українських письменників введений Олесь Гончар, «мабуть, щоб продемонструвати, що його не затирають»… Та все ж і вони
змушені визнати користь нового видання УРЕ» [2:241]. З гіркотою письменник змальовує
ситуацію, до якої, на його думку, призведе двомовність майбутньої енциклопедії: «Дозволено перевидання УРЕ, але обов’язково двома мовами. Можна уявити, як під час передплати
чиновництво активно продемонструє свою зневагу до «наречия» [2:235].
Однак навіть такий численний масив національних енциклопедичних видань (а за час керівництва М. Бажана Головною редакцією УРЕ побачило світ понад 120 томів енциклопедій,
енциклопедичних довідників, фундаментальних науково-довідкових праць і словників) не
відображає усіх можливостей вітчизняної науки і культури щодо енциклопедичної справи.
Безперечно, колектив українських енциклопедистів, очолюваний М. Бажаном, був цілком
спроможний на ширше висвітлення проблем національної історії, культури, науки, промислового розвитку. На жаль, ідеологічні та цензурні обмеження, зумовлені періодом «застою»,
командно-адміністративні методи керівництва національною книговидавничою справою,
дріб’язкове опікування з боку «вышестоящих» організацій не могло не позначитися на українських енциклопедіях, створюючи видавцям численні, часом непереборні труднощі. Наявність «білих плям» і заборонених тем, замовчування або викривлене висвітлення історичних
фактів, необ’єктивність політичних оцінок низки видатних українських діячів – політиків,
письменників, митців – усе це вплинуло на науковий рівень національних довідників, які є
своєрідним дзеркалом тієї складної епохи.
Відомо, що українським видавцям так і не вдалося дати путівку в світ фактично підготовленому в 1970 р. однотомному УРЕС (тоді б він вийшов друком раніш, ніж союзне видання),
енциклопедії «Країни та столиці» (адміністратори від видавничої справи були переконані,
що українському читачеві такий довідник узагалі не потрібний). Та й ті енциклопедії, які
були випущені за редакцією М. Бажана у Головній редакції УРЕ й отримали широке визнання читачів і поціновування наукової громадськості (наприклад, «Шевченківський словник» –
перша в СРСР персональна енциклопедія – у 1980 р. був відзначений Державною премією
УРСР ім. Шевченка), не без перешкод і штучно створених труднощів торували шлях у світ.
Як можемо переконатися, концепція українського енциклопедичного книговидання,
сформована М. Бажаном, виявилася значно складнішою та більш розгалуженою, ніж передбачалося на початках. Безперечно, втілити заповітну мрію кожної цивілізованої, висококуль183
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турної, освіченої нації – створити енциклопедичну працю, яка б акумулювала як здобутки
світової цивілізації, так і національні досягнення, – вже одне це було почесним та відповідальним завданням, успішне розв’язання якого заслуговувало на пошану сучасників і поціновування нащадків. Однак М. Бажану не лише така місія виявилася до снаги. Усвідомлення
того, що інформаційні потреби українських читачів значно ширші, більш різноаспектні, що
вони передбачають поглиблення та належну деталізацію довідкових відомостей у галузевих
чи спеціалізованих енциклопедіях (натомість пересічний читач, навпаки, зорієнтований на
швидке і зручне отримання стислої, конкретної довідки в компактному енциклопедичному
словнику), а спроможність вітчизняної наукової думки щодо створення різних типів довідників цілком реальна, збагатило концепцію українського енциклопедичного книговидання
оригінальними проектами. Серед них – два видання універсальної (загальної) енциклопедії
УРЕ, два видання енциклопедичного словника (УРЕС), а ще – низка галузевих і спеціалізованих енциклопедій («Історія українського мистецтва», «Шевченківський словник», «Енциклопедія кібернетики», «Українська сільськогосподарська енциклопедія» та ін.), численні фундаментальні науково-довідкові праці, актуалізовані невідкладними потребами українського
суспільства в узагальненні та систематизованому викладі великого масиву відомостей (наприклад, «Історія міст і сіл Української РСР»).
Розроблена М. Бажаном та колективом Головної редакції УРЕ концепція національного
енциклопедичного книговидання постала внаслідок глибокого осмислення наукових здобутків та організаційно-методичних прорахунків попередників, була суттєво збагачена вивченням світового досвіду, який ретельно припасовано до власних уявлень (хоча, можливо,
й інше – власні уявлення українських енциклопедистів поступово викристалізовувалися в
результаті ознайомлення зі змістом, структурою «Британіки», довідників «Ф. А. Брокгауза»,
«Ларусса» – високоавторитетних праць, які тривалий час були відомі більшості українців
лише за назвами). Чимало в науково-методичному, організаційно-видавничому аспектах
було запозичено й від досвідчених видавців БСЭ. Йдеться не лише про позитивний методичний набуток, а й про ті негативи, що деякою мірою об’єднують БСЭ та УРЕ і є, зрештою,
закономірною, хоч і прикрою даниною офіційній державній політиці СРСР в інформаційній
галузі, адже під невсипущим суворим контролем численних керівних органів небезпечно
було намагатися здійснити неможливе. Небезпечно і для колективу видавців (доля головного редактора УРЕ 30-х років М. Скрипника та його колег і однодумців була трагічним підтвердженням цього [12]), і для самого видавничого проекту (власне, спроба видання УРЕ
у 40-х роках ХХ ст. – гіркий приклад, добре відомий М. Бажану). Українським енциклопедистам необхідно було віднайти ту грань, ледь вловиму межу, що відділяла «дозволене» від
«бажаного», а ще – з гідністю втриматися на ній. Безперечно, саме суспільний та науковий
авторитет Миколи Платоновича, його зв’язки в уряді відіграли тут неабияку роль.
Результатом такого складного компромісу стали випущені у світ томи українських енциклопедичних видань – потужна бібліотека знань, досвіду, поєднання здобутків світової
цивілізації і національної науки та культури. Саме під керівництвом М. Бажана колектив Головної редакції УРЕ виявив і неодноразово підтвердив свою спроможність створювати фундаментальні енциклопедичні праці, які віддзеркалили вперше віднайдене оптимальне (певна
річ, у контексті того непростого часу – 60–80 рр. ХХ ст.) співвідношення обсягу україніки, загальносоюзного матеріалу та інформації, яка є традиційною для універсальних енциклопедій. Це було доволі складно, адже обмеження звичних для загальних довідників відомостей
перетворювало універсальну енциклопедію в краєзнавчу (такою, приміром, була «Енциклопедія українознавства»), однак і нестача українознавчого матеріалу позбавляла УРЕ національної самобутності, нівелювала її зміст. Оригінальність нашої національної енциклопедії
не лише в суто українських назвах статей (на кшталт милозвучних «колядки», «намисто»,
«пролісок» тощо), українікою просякнуто й безліч інших матеріалів, загалом традиційних
для енциклопедій, а ще в тому, що кожна довідка УРЕ є результатом копіткої наукової праці
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вітчизняних вчених, провідних українських дослідницьких установ, які здійснили чимало
актуальних розробок з новочасних напрямів науки, техніки, культури.
І ще – саме М. Бажану вперше вдалося реалізувати концепцію створеного в 60-ті роки
ХХ ст. нового різновиду енциклопедичних видань – республіканської універсальної енциклопедії, визначити її місце в історії і культурі українського народу, змістову структуру (передовсім взаємопроникнення загальносвітових, союзних і національних відомостей), сформувати цілісне уявлення про системність матеріалів довідника, суттєво збагатити поняття
«культура енциклопедичного видання». Завдяки невтомній багаторічній діяльності М. Бажана Україна впевнено увійшла до числа країн-лідерів з високорозвинутою енциклопедичною справою. Справді, однієї подвижницької праці М. Бажана на чолі Головної редакції УРЕ
було б достатньо, щоб увічнити його ім’я в історії культури українського народу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Белов С. В. Братья Гранат. – М.: Книга, 1982. – 286 с.
2. Гончар О. Щоденники: В 3 т. / Упорядкування В. Гончар. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Т. 2. –
К.: Веселка, 2008.
3. Карбованих слів володар. – К.: Дніпро, 1988. – 517 с.
4. Кауфман И. М. Русские енциклопедии. Библиография и краткие очерки. Вып. 1. Общие
енциклопедии. – М., 1960. – 168 с.
5. Костенко В. Його глибокі карби // Молодь України. – 1984. – 7 жовтня.
6. Кубійович М., Маркусь В. Дві українські енциклопедії. – Нью-Йорк: Пролог, 1961. – 146 с.
7. Методичні вказівки для редакторів та авторів УРЕ. – К., 1958. – 160 с.
8. Черниш Н. І. Довідкові видання фірми «Ф. А. Брокгауз»: традиції німецької якості //
Вісн. Книжкової палати. – 2008. – № 9. – С. 36–42.
9. Черниш Н. І. Енциклопедія «Британіка»: складний шлях до світового лідерства // Вісн.
Книжкової палати. – 2009. – № 2. – С. 35–40.
10. Черниш Н. И. Методическая помощь издательства «Советская енциклопедия» в становлении Украинской Советской енциклопедии // Метод. материалы по подготовке и изданию советских енциклопедий. – М., 1988. – Вып. 27. – С. 38–43.
11. Черниш Н. І. Нариси з історії світової енциклопедичної справи. – К.: Наша культура і
наука, 2009. – 212 с.
12. Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа першої половини ХХ ст. // Поліграфія і видавнича справа. – 2009. – Вип. 1 (49). – С. 8–17.
13. Якушева г. В. Книга, у которой не будет конца: История енциклопедического жанра //
Книжное дело. – 1993. – № 4. – С. 78–83.
14. ЦДАВО України. – Ф. 4750. – Оп. 1. – Спр. 15.
15. ЦДАВО України. – Ф. 4750. – Оп. 1. – Спр. 59.

185

О. А. Чирков

Науковий співробітник Національного науково-дослідного інституту українознавства
та всесвітньої історії Олег Адольфович Чирков проінформував, що «український сегмент Вікіпедії на сьогодні є найбільшим енциклопедичним веб-ресурсом українською
мовою». У доповіді «Організація знань про історію України у вільній енциклопедії –
Вікіпедії» на підставі дослідження знань про історію України, наявних у веб-енциклопедії Вікіпедія у 2011–2013 рр., доповідач зробив спробу дати характеристику їх організації. Думки учасників конференції щодо ролі та значення Вікіпедії розділилися: багато
хто побоюється девальвації однієї з основних рис наукового знання – достовірності.
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українознавства та всесвітньої історії
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗНАНЬ ПРО ІСТОРІЮ УКРАЇНИ У ВІЛЬНІЙ
ЕНЦИКЛОПЕДІЇ – ВІКІПЕДІЇ
На підставі дослідження знань про історію України, наявних у веб-енциклопедії «Вікіпедія» у
2011–2013 рр., схарактеризовано їх організацію. Загальні засади організації спільні в усіх мовних сегментах. Чинниками упорядкування цих знань є форма і мова їх фіксації, ієрархічні зв’язки, групування статей за різними ознаками тощо. Основною статтею про історію України є «Історія України», яка
наявна у 34 мовних сегментах. Основну тематичну групу складають статті категорії «Історія України»,
яка є у 65 мовних сегментах. Основним тематичним входом є портал «Україна», наявний у 17 мовних
сегментах.
Ключові слова: історія України, українська енциклопедистика, веб-енциклопедія, організація
знань, стаття, тематична категорія, портал, гіпертекст.
Basing on the Ukrainian history knowledge research, available in Wikipedia in 2011–2013 the characteristic of their organization is made. General basis of organization are common in all language segments.
Regulation causes of this knowledge are forms and language of their fixation, hierarchic connections, articles
formation by different signs, etc. Main article about Ukrainian history is «Ukrainian history», which is available in 34 language segments, main thematic group – articles of «Ukrainian history», which is available in 64
language segments, main thematic entrance – «Ukraine» portal, which is available in 17 language segments.
Key words: Ukrainian history, Ukrainian encyclopedic activity, web-encyclopedia, knowledge organization, article, thematic category, portal, hypertext.

З початком 3-го тисячоліття у світі з’явилася новітня форма універсальної енциклопедії – багатомовна веб-енциклопедія «Вікіпедія», досяжна для дистанційного наповнення у
веб-просторі кожному охочому. Започаткована вона англійською мовою [1], але за кілька
років стала багатомовною. Нині (11. 10. 2013) Вікіпедія містить понад 29,7 млн статей і перебуває у першому десятку найпопулярніших веб-ресурсів серед користувачів мережами в
Україні, в багатьох провідних країнах і на планеті загалом. Український сегмент Вікіпедії [2]
сьогодні є найбільшим енциклопедичним веб-ресурсом українською мовою (безкоштовним
для користувачів) і продовжує активно розростатися. Він підтримується «Вікімедіа Україна»
[3], створюється значною мірою молоддю, активно використовується школярами, студентами й викладачами у навчальному процесі, науковцями для поширення наукових знань і
навіть для дослідної діяльності (що видно з публікацій, зокрема в електронній версії журналу «Українознавство» [4]). Майже кожен український користувач мережами переглядав з
пізнавальною метою принаймні 1 статтю Вікіпедії.
На 2 жовтня 2013 р. у сегменті Вікіпедії українською мовою було 1 396 328 сторінок, з
яких 466 374 були енциклопедичними статтями (сторінками основного змісту). На цей час
у ньому було зареєстровано 190 080 користувачів, з яких 1 693 були активними (упродовж
останніх 30 днів щось зробили). За час існування українського сегмента у сторінках усіх просторів назв зроблено (2.10.2013) близько 13,5 млн редагувань [2].
Значення Вікіпедії в житті українського суспільства швидко зростає і залежить від кіль187
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кісного і якісного її наповнення та від кількості користувачів-відвідувачів. Збільшення кола
користувачів об’єктивно зумовлене змінами загального рівня комп’ютеризації країни та абсолютною кількістю на Землі людей, що володіють українською мовою.
Сумарна кількість переглядів сторінок української Вікіпедії становить у найактивніші
періоди (до початку жовтня 2013 р.) понад 90 млн. за 1 місяць. Упродовж останніх повних
календарних 12 місяців відвідування сторінок української Вікіпедії помісячно становило від
50,5 млн. переглядів (вересень 2012 р.) до 97,2 млн. (вересень 2013 р.) [5]. За цим показником
українська Вікіпедія упродовж 2012–2013 рр. пересунулася серед усіх мовних сегментів із
середини 3-го до середини 2-го десятка сегментів-лідерів.
За показниками якості український сегмент перебуває серед груп першого, другого й
третього десятків ранжованих рядів мовних сегментів Вікіпедії. Статті, що за низкою критеріїв мають кращу якість за решту статей, перебувають у групах «добрі статті» та «вибрані
статті» і мають відповідні позначки. Їх кількість коливається в українському сегменті в межах
3–5 сотень.
Представлення у Вікіпедії знань про Україну й зарубіжних українців є своєрідним показником цивілізаційного поступу українства на сучасному етапі суспільно-історичного розвитку.
Немає сумніву, що явище Вікіпедії, яке вже посіло помітне місце в сучасному бутті українського суспільства і продовжує активно розростатися, потребує наукового вивчення.
Поліпшення вмісту Вікіпедії неможливе без його дослідження. Систематичне дослідження
суспільно-історичного значення Вікіпедії, а також історії і стану її наповнення історичними
й іншими знаннями про Україну здійснюється у відділі української етнології ННДІУВІ від
2011 р. Сьогодні робота за цим напрямом триває у рамках виконання наукової теми «Україна
і світове українство в системі українознавства. Українці у світовій цивілізації і культурі» (2012–
2014 рр.).
Мета дослідження – визначити роль Вікіпедії у суспільно-історичному поступі України і
зарубіжного українства, оцінити історично-українознавчий вміст сегмента Вікіпедії українською мовою, сприяти залученню компетентних знавців України та початківців у цій сфері
до участі у наповненні Вікіпедії історичними та іншими науковими знаннями про українство. Дослідження вікіпедичних знань здійснюємо за власною методикою, частково описаною в оприлюднених результатах та апробованою на практиці.
Частину одержаних на сьогодні результатів висвітлено у доповідях на засіданнях відділу
української етнології ННДІУВІ, наукових конференціях, а також у наукових та навчально-методичних виданнях: журналах «Українознавство» [6–9] та «Українознавчий альманах» [10],
Збірнику наукових праць ННДІУВІ [11–14], двох томах колективної монографії «Українська
земля і люди. Український етнос у світовому часoпросторі» [15, 16], Збірнику допоміжних
матеріалів «Наповнення Вікіпедії знаннями про українство» [17] тощо.
Певні питання щодо організації у Вікіпедії знань про історичний розвиток України вже
висвітлено, зокрема: засади тематичного упорядкування знань з історії України у Вікіпедії;
організацію історичного складника у загальній тематичній структурі знань про Україну й
українців сегмента Вікіпедії українською мовою; упорядкування знань з історії України за
територіальною ознакою в українському сегменті Вікіпедії [9, 11, 12, 14–16]. Проте наповнення Вікіпедії зростає, структурно ускладнюється, з’являється необхідність узагальнення
та глибшого осмислення організації історичних українознавчих знань у веб-енциклопедії.
У цій статті наведено узагальнені результати вивчення організації знань про історію
України у веб-енциклопедії «Вікіпедія» станом на жовтень 2013 р. Такий предмет дослідження є актуальним через складність організації великого за обсягом, багатомовного, інтегрованого історично-українознавчого складника Вікіпедії. Науковець, що бажає представити
певні знання про історичний розвиток України, мусить витратити чимало часу на осягнення
наявного у Вікіпедії доробку. Одержані результати дають загальне уявлення про упорядку188
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вання історичних українознавчих знань і допоможуть користувачам Вікіпедії, що бажають
зробити власний внесок у її наповнення, швидше зорієнтуватися у вікіпедичних знаннях з
історії України.
Для досягнення мети дослідження – визначити й охарактеризувати організацію історичного українознавчого складника у Вікіпедії – головними завданнями визначено такі: 1. Віднайти і виокремити основний масив знань про історію України у Вікіпедії; 2. Охарактеризувати загальну організацію знань про історичний розвиток України у Вікіпедії; 3. Визначити
й охарактеризувати організацію знань про історичний розвиток України у сегменті Вікіпедії
українською мовою; 4. Визначити головні переваги Вікіпедії порівняно з традиційними енциклопедіями, зумовлені організацією знань та іншими пов’язаними з нею чинниками.
Джерельною базою дослідження є сегменти Вікіпедії українською, англійською, російською, польською та іншими мовами, за станом на період 2011–2013 рр., зокрема сторінки з
довідковою інформацією щодо організації вікіпедичних знань.
Віднайти і виокремити основний масив знань про історію України у Вікіпедії можна завдяки поєднанню широких можливостей навігації по Вікіпедії, зручного пошукового сервісу,
дослідженню вмісту великого кола тематичних категорій та індексованого переліку сторінок.
Механізм просторів назв української Вікіпедії «Портал» та «Категорія» разом з пошуковою
системою дають змогу одержати інформацію про зміст історичних українознавчих та будьяких інших вікіпедичних знань. Сервіс «швидкий індекс» є показовим для груп сторінок з
однаковим початком назви, які часто мають між собою тематичний чи хронологічний зв’язок.
Результати викладено в такій послідовності: 1) загальна організація знань про історичний розвиток України у Вікіпедії, 2) організація знань про історичний розвиток України у
сегменті Вікіпедії українською мовою, 3) переваги Вікіпедії, зумовлені організацією знань та
іншими її засадничими рисами, порівняно з традиційними друкованими енциклопедіями,
4) узагальнений висновок.
Загальна організація знань про історичний розвиток України у Вікіпедії.
1. Знання про історичний розвиток України у Вікіпедії зафіксовано багатьма мовами і
навіть деякими мовними діалектами. Передбачаємо, що кожен мовний сегмент Вікіпедії міститиме певний обсяг знань з історії України. Сьогодні цього немає, а кількість мов, якими
представлено у Вікіпедії хоч якусь енциклопедичну інформацію, досягла 285. Загальна кількість мовних сегментів, що містять принаймні 1 речення про подію, суб’єкт чи певне явище
історичного розвитку України, у жовні 2013 р. становить понад 220. Мова фіксації знань про
історію України є чинником їх організації – критерієм наявності у певному мовному сегменті. Проте у певних мовних сегментах наявна інформація про історію України й іншими
мовами.
Усі знання, вміщені в усіх мовних сегментах Вікіпедії, організовано на єдиних засадах.
Тому організація знань про історичний розвиток України у кожному мовному сегменті Вікіпедії здійснюється за єдиним підходом, часто має близьке до уніфікованого оформлення статей. Відмінності між знаннями про історичний розвиток України, представленими у різних
мовних сегментах, полягають насамперед у змісті знань та їх кількості.
У цій статті та в інших публікаціях частини Вікіпедії, виокремлені за мовною ознакою, ми
називаємо мовними сегментами, секторами, розділами, частинами або сегментами, секторами, розділами, частинами певними мовами. Для назви конкретного мовного сегмента Вікіпедії використовують словосполучення, де першим стоїть прикметник, утворений від назви
мови, наприклад: українська Вікіпедія, німецька Вікіпедія, турецька Вікіпедія. Таке означення частини Вікіпедії говорить не про те, що певним країні чи народу належить певний мовний сегмент Вікіпедії чи те, що вони його створили, а лише про те, що інформація у ньому
створюється, зберігається, обробляється, представляється певною мовою. Між мовними се189
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гментами Вікіпедії абсолютна кількість знань про історію України та їх питома вага серед
усієї інформації сегментів докорінно відрізняються. Спостерігається тенденція до збільшення обсягу й питомої ваги історичних українознавчих знань у сегментах тими мовами, носії
яких мали в минулому і мають сьогодні активні зв’язки з Україною чи зарубіжними групами
українства (етнічними українцями, євреями, поляками, росіянами, німцями тощо).
2. Історичний українознавчий складник зосереджений переважно у трьох просторах
назв Вікіпедії серед усіх 18. Основна частина знань міститься у сторінках основного простору назв, тобто в енциклопедичних статтях. Знання про упорядкування сторінок основного
простору назв у певні тематичні групи містяться у просторах «Портал» та «Категорія», а також у кінцевій частині сторінок основного простору назв, після закінчення тексту енциклопедичних статей.
3. Деякі портали різних мовних сегментів Вікіпедії накопичують основне коло гасел категорій (поданих гіпертекстом) та підпорядкованих їм статей про Україну й українців, серед
яких є статті з історії України. Ці портали є головними тематичними воротами до групи
статей, що містять знання про історичний розвиток України. У ролі таких порталів найчастіше опиняються два: «Україна» та «Історія». Проте кількість мовних сегментів Вікіпедії, що
мають портал «Україна», восени 2013 р. ще відносно невелика – 17 (англійський, іспанський,
португальський, арабський, французький, російський, німецький, італійський, український,
польський, сербський, шведський, білоруський, литовський, грузинський, македонський, каталонський).
4. Тематичне упорядкування сторінок у Вікіпедії здійснюється, переважно, шляхом категоризації, меншу роль у цьому відіграє віднесення категорій і статей до порталів та групування назв сторінок у таблиці і списки, ще меншу – віднесення порталів і категорій до
тематичних розділів.
Категоризація є одним із головних інструментів організації вікіпедичної інформації,
вона є і процесом, і результатом їх упорядкування. Категоріальна система Вікіпедії є також
навігаційним механізмом, що полегшує пошук потрібної інформації.
Засади категоризації не обмежують кількість критеріїв групування статей. Користувач
має можливість знайти індексовану в такий спосіб інформацію за найрізноманітнішими
критеріями, зокрема за часовим, територіальним, тематичним чи комбінованим. Стаття
може належати одночасно до необмеженої кількості категорій, проте, після перевершення
певного критичного порогу починає працювати закономірність: що більша кількість категорій містить певну статтю, то менша інформаційна користь від її категоризації.
Категорії, залежно від ієрархічних зв’язків, виступають одна до одної як підкатегорії та
надкатегорії. Підкатегорією певної категорії є категорія, що входить до цієї категорії. Підкатегорії називають також субкатегоріями, але це не завжди доречно. Надкатегорією певної
категорії є категорія, що містить її в собі. Зазвичай певна категорія містить підпорядковані
їй категорії і сама підпорядкована іншій, тобто є одночасно і надкатегорією, і підкатегорією
відносно інших категорій.
Метакатегорії об’єднують за певним критерієм інші категорії і не передбачають вміщення до них статей. Існують також категорії-контейнери, які також об’єднують лише категорії,
незалежно від їх спорідненості, ієрархічного становища тощо.
Уся сукупність категорій Вікіпедії складається з переплетених між собою дерев категоріальних підсистем (з накладанням чи дублюванням певних частин). Сукупність знань про
історичний розвиток України не обмежується статтями цих тематичних категорій, оскільки історичні знання про Україну містяться також розпорошено у статтях, які тематично не
означені такими, що висвітлюють історію України.
5. Категорія «Історія України» та інші категорії містять історичні українознавчі знання
за певними темами у формі статей. Елементами статей є структурні частини (розділи й підрозділи різного ієрархічного рівня), хронологічні й тематичні таблиці, карти, плани, схеми,
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фотографії, художні ілюстрації, гіпертекстові посилання тощо. На початок жовтня 2013 р. у
65 мовних сегментах Вікіпедії були статті, об’єднані тематичною категорією «Історія України».
6. Значна частина знань про історію України міститься у розділах статей неісторичної
тематики, зокрема у статті «Україна», що є принаймні у започаткованому стані у багатьох
мовних сегментах (у понад 220).
7. Велика кількість неісторичних чи неукраїнознавчих статей містить частини чи фрагменти (текстові блоки, речення, фрази, ілюстрації тощо), що стосуються історії України.
8. Головною статтею про історичний процес на українських землях є «Історія України».
Крім сегмента українською мовою, вона створена вже у 34 сегментах, зокрема: англійською,
німецькою, французькою, іспанською, арабською, івритом, польською, російською, татарською, турецькою.
9. Табличний спосіб організації знань про історію України є вельми корисним і зручним
для користувачів. Списки в українській Вікіпедії часто мають форму таблиць. Таблиці допомагають орієнтуватися у великому морі історично-українознавчої інформації та користуватися нею. Крім того, що вони містять упорядковані, систематизовані тематичні знання, вони
є брамою для виходу на конкретні статті з цієї теми. Усі вміщені у таблиці назви статей, що
подані гіпертекстом, забезпечують відкриття відповідних статей. Таблиці «Історія України»
та «Археологічні культури України» трапляються в багатьох статтях про історичний процес
на українських землях і є зручним сервісом для користувачів. Зазвичай статей, які відповідають певному періоду української історії, у Вікіпедії значно більше, ніж наведених у таблицях.
Але переглядаючи одну статтю певного періоду, можна за гіпертекстовими посиланнями перейти на інші, пов’язані тематично чи хронологічно.
10. Представлені у текстовій формі знання про історичний розвиток України доповнюють різноманітні ілюстрації: карти, картосхеми, таблиці, фотографічні зображення портретів, споруд, місцевостей тощо. Тисячі окремих вікіпедичних файлів, що містять зображення,
доповнюють історичні знання, зафіксовані у текстовій формі, полегшують їх сприйняття.
Частина ілюстрацій є фотокопіями цінних історичних першоджерел або їхніх частин.
11. Можливість широкого використання гіпертекстових посилань-переходів є великою
перевагою Вікіпедії у швидкості й зручності, порівняно з використанням традиційних друкованих енциклопедій. Гіпертекстова організація інформації про історію України активно
застосовується в усіх пристойно наповнених статтях.
Організація знань про історичний розвиток України
у сегменті Вікіпедії українською мовою.
1. Організація знань з історії України в українській Вікіпедії зроблена на спільних засадах
з іншими мовними сегментами. Швидко перейти на інший мовний сегмент можна, використовуючи панель мов, якими їх створено.
2. У сегменті Вікіпедії українською мовою наявні тисячі статей, основний зміст яких складається зі знань про історичний розвиток України, та десятки тисяч статей, що містять хоч
якусь найменшу інформацію про історію України. В українському сегменті Вікіпедії головною статтею про історичний процес на українських землях є «Історія України». Вона започаткована 16 березня 2004 р. і містить (11.10.2013) 157 722 байти інформації. Її оформлення
відповідає статтям про інші країни українською мовою та відповідним статтям в інших мовних сегментах. Для створення багатьох статей про історію України використано шаблони,
що стандартизує, уніфікує форму історичних українознавчих знань за певними підгрупами
в українському сегменті та в сегментах іншими мовами.
3. Статті про історію України систематизовано за темами шляхом об’єднання у категорії
різних ієрархічних рівнів. Велику кількість статей, що містять знання про історичний розвиток України, категоризовано одночасно до двох і більшої кількості тематичних категорій.
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Сотні тематичних категорій містять знання про історичний розвиток України.
4. Вийти до статей тематичних категорій про історію України можна різними способами,
але головні шляхи до них проходять через портали «Україна» та «Історія». Українська Вікіпедія має складну, розгалужену структуру історичного складника, що містить широкий спектр
українознавчих знань, зосереджених переважно в категоріях порталу «Україна».
5. Дослідження вмісту сегмента Вікіпедії українською мовою показало, що тексти близько 12–14% статей принаймні стосуються історії (в усіх сенсах цього слова), близько 4% – історії України. У 1911 статтях вжито словосполучення «історія України» (на 11.10.2013). Тисячі
статей містять знання про історію України й зарубіжних українців. Історичну українознавчу
частку сегмента Вікіпедії українською мовою вважаємо вагомою. В інших мовних сегментах
вона зазвичай значно менша.
6. На головній сторінці української Вікіпедії подано загальну тематичну структуру української частини Вікіпедії у вигляді «Розділів Вікіпедії» (та їх вмісту), серед яких є напис
«Україна» – гіпертекстове посилання-перехід на однойменний портал. Переліки тематичних
розділів у різних мовних сегментах Вікіпедії подібні. Головна відмінність складу тематичних
розділів української Вікіпедії від решти мовних сегментів – наявність розділу «Україна» (у
ньому зосереджено основну частину знань про Україну й українців, зокрема історичних) та
відсутність розділів про інші країни.
До розділу «Україна» тут віднесено низку порталів та категорій, зокрема гіпертекстовий
напис «Історія» слугує переходом на категорію «Історія України». З головної сторінки української Вікіпедії через неї є прямий вихід на знання про минуле України й українців у формі
статей, об’єднаних тематичними підкатегоріями та безпосередньо підпорядкованих категорії «Історія України».
7. Знаннями про минуле України й українців просякнуто різні українознавчі теми. Історичними знаннями пересипано усі великі тематичні складники українознавчих знань української Вікіпедії. Далі назвемо лише кілька прикладів.
Значну частину історичного українознавчого наповнення становлять статті про осіб
української етнічної чи національної належності та про осіб, пов’язаних з українством. Портал «Біографії» містить серед інших такі категорії: «Релігійні діячі», «Філософи», «Історики»,
«Митці», «Винахідники», «Політики», «Мандрівники», «Військовики», «Мовознавці». Через
кожну категорію можна вийти на українців чи пов’язаних з українством осіб.
Категорія «Персоналії» містить багато підкатегорій. Українці та причетні до українства
особи розкидані по різних категоріях, але в деяких вони йдуть суцільним тематичним блоком, або списком. Вміст «Категорії персоналій за країною» дає можливість вийти саме на
українські персоналії в категоріях, утворених за найрізноманітнішими критеріями.
Важливою частиною історичних українознавчих знань є історія української культури.
Короткий історичний нарис про українську культуру викладено у статті «Українська культура», яка, на наш погляд, потребує ґрунтовного доопрацювання.
Історія української літератури в українському сегменті Вікіпедії представлена групою
статей категорії «Історія української літератури», серед них такі: «Вісімдесятники», «Клуб
творчої молоді», «Розстріляне відродження», «Шістдесятники».
Знання про історію української мови представлено спеціальною статтею «Історія української мови». Стаття насичена інформацією з різних аспектів історії української мови, серед яких представлено: основні концепції історії української мови, періодизацію розвитку
української мови, історію граматики української мови, стислий виклад історії української
літературної мови, новини, що стосуються української мови.
8. Основний масив знань про історію України об’єднано в статтях тематичної категорії
«Історія України», яка перебуває серед тих українознавчих категорій, що мають найбільше
наповнення та найбільшу питому вагу за обсягом. Вона тематично об’єднує більшу частину
статей, призначених висвітлювати історичний процес на українських теренах. На початок
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жовтня 2013 р. до цієї теми було записано 67 підтем-підкатегорій та 597 безпосередньо підпорядкованих статей-сторінок.
Далі наводимо вичерпний перелік підтем-підкатегорій (після назви тематичної підкатегорії у дужках наведено кількість її підкатегорій та статей, скорочено «к.», «с.»): Археологія
України (8 к., 25 с.), Архівна справа України (2 к., 9 с.), Війни України (2 к., 6 с.), Військова
історія України (2 к., 7 с.), Герцогство Буковина (8 к., 5 с.), Голодомори в Україні (1 к., 17 с.),
Дослідники історії України (1 к., 66 с.), Історія євреїв в Україні (3 к., 11 с.), Законодавці України (7 к., 1 с.), Історико-культурні заповідники України (1 к., 34 с.), Історичний територіальний поділ України (23 к., 37 с.), Історичні відносини України з іншими країнами (1 к., 14 с.),
Історичні громадські організації України (5 к., 60 с.), Історичні документи України (2 к.,
46 с.), Історичні етноси України (13 к., 41 с.), Історичні місця України (10 к., 320 с.), Історичні шляхи України (15 с.), Історіографія в Україні (1 к., 2 с.), Історія промисловості в Україні (17 с.), Історія релігії в Україні (1 к., 5 с.), Історія сіл України (3 к., 5 с.), Історія України за
районом (186 к.), Історія України за регіоном (17 к., 4 с.), Історія України за часом (10 к., 7 с.),
Катастрофи в Україні (4 к., 3 с.), Київська митрополія (5 с.), Книги з історії України (1 с.),
Княжі з’їзди (5 с.), Козацтво (10 к., 61 с.), Колишні державні утворення України (17 к., 56 с.),
Колишні населені пункти України (21 к., 116 с.), Колишні столиці України (10 с.), Колонізація
України (6 с.), Конфедерації Речі Посполитої (13 с.), Конфлікти в Україні (4 к.), Королівство
Галичини та Володимирії (5 к., 24 с.), Кубанська Народна Республіка (14 с.), Історичні музеї
України (65 с.), Народи України (14 к., 50 с.), Історія науки в Україні (1 к., 6 с.), Незавершені
статті з історії України (2 к., 2039 с.), Історія освіти в Україні (7 к., 33 с.), Пам’ятки України (18 к., 35 с.), Пересопницьке Євангеліє (3 с.), Персоналії: Україна (38 к., 10 с.), Підкарпатська Русь (3 к., 13 с.), Політична історія України (4 к., 4 с.), Польсько-литовські унії (12 с.),
Історія українського права (4 к., 17 с.), Роки в Україні (5 к.), Російська імперія (21 к., 92 с.),
Русифікація (1 к., 25 с.), Русь (21 к., 200 с.), Світова спадщина в Україні (3 к., 18 с.), Смутний
час (1 к., 6 с.), Теракти в Україні (2 с.), Українофільство (22 с.), Українофобія (2 к., 20 с.),
Українська вільна академія наук (1 к., 1 с.), Українське народне вбрання (70 с.), Український
національно-визвольний рух (19 к., 37 с.), Український родовід (47 к., 163 с.), Українські історики (6 к., 904 с.), Уряди України (5 к.), Фільми про історію України (2 к., 66 с.), Хронологія
історії України (4 с.), Шляхетські роди України (6 к., 2 с.).
Бачимо широку палітру підтем, більшість з них також мають підтеми, іноді їх більше 3-х
десятків. Лідерство підкатегорії «Незавершені статті з історії України» за кількістю статей є
красномовним свідченням необхідності залучення компетентних науковців та освітян для до
опрацювання цих 2039 статей та інших, що містять знання про історичний розвиток України.
9. Організація, кількість та місце історичного складника у загальній тематичній структурі знань про Україну й українців зазнають змін. Проте загальна організація історичних
українознавчих знань уже визначена. Тематична структура української Вікіпедії змінюється,
але головні тематичні розділи-напрямки та перелік основних тем про Україну й українців
загалом окреслилися. Абсолютна кількість статей історичного складника знань про Україну,
а також наповненість їх знаннями (текстом, таблицями, картами, репродукціями тощо) невпинно зростають. Додавання й упорядкування нового наповнення відбувається на чинних
засадах організації знань шляхом синтезу, інтеграції та структурно-тематичного доповнення.
10. Знання про історію України українського сегмента Вікіпедії є базовими для історичних українознавчих знань у сегментах багатьма іншими мовами й діалектами. З української
Вікіпедії їх переносять до інших сегментів (усього таких, що містять хоч якісь найменші
знання про історію України, виявлено понад 200).
Переваги Вікіпедії, зумовлені організацією знань та іншими засадничими її рисами,
порівняно з традиційними друкованими енциклопедіями.
У сучасній історії енциклопедичної справи Вікіпедія є найяскравішою сторінкою. Поява
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сегмента Вікіпедії українською мовою знаменує, на нашу думку, початок нової ери в історії
української енциклопедистики. Наявні у Вікіпедії знання про історію України і за формою,
і за змістом ще не повною мірою відповідають високим вимогам, що традиційно висувають
до енциклопедичних праць. Потребують поліпшення мова і стиль текстового наповнення (за
текстами багатьох статей помітно, що вони написані людьми, розмовною мовою яких є російська, або недостатньо добре перекладені з російської), точність наведених фактів, обґрунтованість надійними джерелами тощо. Проте Вікіпедія має певні переваги в організації історичних українознавчих знань порівняно з традиційними універсальними, українознавчими
та історичними енциклопедіями, зокрема такі:
1) технічна та технологічна сторони організації знань Вікіпедії забезпечують швидку їх
досяжність для редагування й постійного оновлення великим колективом (завдяки електронній формі інформації, технічним можливостям веб-простору та технології швидкого редагування, одночасного дистанційного наповнення великою кількістю користувачів з України
й багатьох інших країн);
2) фіксація знань про історичний розвиток України десятками мов і їх діалектів забезпечує широку багатомовну базу потенційних користувачів-читачів (враховуючи сучасні
тенденції, прогнозуємо, що за життя нашого покоління історичні українознавчі знання будуть досяжні рідними мовами понад 90% користувачів мережами, тобто коло потенційних
читачів статей про історичний розвиток українства визначатиметься, переважно, питомою
вагою людства, що користується інтернетом);
3) гіпертекстовий спосіб-інструмент організації історичних знань про Україну є надто
ефективним у великому інформаційному ресурсі, що містить десятки мільйонів статей.
Переваги Вікіпедії в організації знань, зокрема історичних українознавчих, а також сучасний історичний процес інформатизації України і всього людства зумовили те, що наповнення її різноманітною інформацією стало одним із головних напрямів сучасного розвитку
української енциклопедистики. Немає сумніву, що сегмент Вікіпедії українською мовою з
плином часу досягне високого рівня якості історичних українознавчих та інших знань – енциклопедичного, який мають найавторитетніші традиційні енциклопедичні видання України й зарубіжжя.
Узагальнений висновок.
Восени 2013 р. Вікіпедія містить суттєвий за обсягом, упорядкований історичний українознавчий складник. Він має розгалужену будову, складається з інформації багатьма мовами
широкого тематичного спектра, зосередженого переважно в категоріях порталу «Україна»
(який є в 17 мовних сегментах) та категорії «Історія України» (яка є у 65 мовних сегментах).
Основною статтею, де висвітлено історичний розвиток України, є «Історія України» (започаткована у 35 мовних сегментах). В українській Вікіпедії знання про історію України містяться у тисячах статей.
Головними чинниками організації знань про історичний розвиток України у веб-енциклопедії «Вікіпедія» є такі: мова фіксації знань (кількість мовних та діалектних сегментів наближається до 300); вид документа–вікі-сторінки (файл, категорія, стаття) та його функціо
нальне призначення визначають належність до певного простору назв Вікіпедії; ієрархічні
зв’язки (місце вмісту сторінки в ієрархічній системі знань); часові, територіальні, тематичні,
комбіновані та інші ознаки (за якими відбувається групування сторінок).
Тематичне упорядкування сторінок у Вікіпедії здійснено, переважно, шляхом категоризації. Менше значення має групування категорій і статей до порталів та групування назв сторінок у таблиці й списки. Ще менше значення має групування порталів і категорій у великі
тематичні розділи.
Історичних українознавчих статей українського сегмента, що потребують першочергової
уваги вікіпедистів та користувачів, що мають намір долучитися до наповнення й поліпшення
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вмісту Вікіпедії, багато – тисячі. Вони зосереджені переважно в групі статей категорії «Незавершені статті з історії України».
Переваги Вікіпедії, зумовлені організацією знань та іншими засадничими її рисами,
порівняно з традиційними друкованими енциклопедіями забезпечують подальше швидке
зростання кількості її редакторів та читачів, поліпшення її вмісту і досягнення в майбутньому такого рівня, який мають найавторитетніші традиційні енциклопедичні видання.
Активне наповнення Вікіпедії історичними українознавчими знаннями є важливою ланкою сучасної вебізації цих знань в Україні. Воно стимулює наповнення інших електронних
інформаційних ресурсів і зменшення бар’єрів для користувачів веб-простором, призводить
до упорядкування веб-ресурсів за певними темами і популяризує їх, до появи країнознавчих
знань тими мовами, якими раніше їх не існувало (ними не створювали, на них не перекладали). У цьому Україна не є унікальною. Така суспільно-історична тенденція виявляється
у багатьох країнах. Вона є світовою, її прояв у країнах залежить від темпів інформатизації
людства загалом і окремих його частин зокрема.
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«Ямальський район» ФГБОУ ВПО «Тюменський державний університет» Неллі Федорівна Чистякова свою доповідь «Енциклопедії, їх класифікація і принципи укладання» присвятила проблемі класифікації енциклопедичних видань. Вона, зокрема, виділила універсальні, спеціалізовані, всесвітні, регіональні та інші типи енциклопедій,
наголосила також на основних принципах їх укладання. Особливу увагу доповідач зосередила на характеристиці регіональних енциклопедій, створенням яких вона
займається багато років.
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Энциклопедические знания – бесценное достояние цивилизации, хранилище достоверного знания – формируются в ходе отбора, научного анализа и систематизации информации, содержащейся в различных областях жизнедеятельности человека.
В зависимости от масштабов описываемых территорий выделяют несколько типов энциклопедий: всемирная, государств, региональная, а в зависимости от качества знаний, помещаемых в энциклопедию – универсальные (вмещают информацию обо всём) и специализированные (тематические, отраслевые, биографические).
Всемирная энциклопедия может быть как универсальной, так и специализированной;
вмещать информацию на уровне полноты международного признания термина или конкретного человека и должна составляться как обобщение вышедших ранее других типов энциклопедий, в т. ч. всемирных, государств и региональных тематических, отраслевых, биографических, в которых будут изложены принципиально различные взгляды на сущность
термина или значимость человека. Леммы во Всемирной энциклопедии должны иметь глобальные значения для человечества. Пока такой энциклопедии нет. Примером Всемирной
энциклопедии персоналий может служить издание «Who is who».
Энциклопедия государств (универсальная, специализированная) составляется применительно к отдельно взятому государству. Почти каждая страна в мире имеет свою энциклопедию: «Энциклопедия современной Украины», «Большая Советская энциклопедия»
(СССР), «Большая Российская энциклопедия» (РФ), «Британика» – Британская энциклопедия (Великобритания) и др. Примером отраслевых энциклопедий государств служат: экономические, социологическая, медицинские, психологическая, фармацевтическая и др. энциклопедии Украины; геологическая, физическая и др. России; Энциклопедия «Культура и
искусство Удмуртии» и мн. др. К подготовке Всемирной и энциклопедии государств привлекаются видные ученые с мировым именем.
В последние годы в России и других странах всё чаще создаются региональные энциклопедии, призванные сохранить современные представления о природе, населении, экономике,
экологии, культуре, языке, фольклоре, этнической истории и т.д. конкретного субъекта. Во
главу угла авторы энциклопедий ставят просвещенческие цели: максимальное расширение
сведений о малоизученных, полузабытых исторических эпизодах формирования этнических
сообществ. Их культура, традиции, ремёсла, дают информацию об известных деятелях, внёсших заметный вклад в развитие конкретной территории.
Региональные энциклопедии (универсальные, специализированные) составляются
применительно к отдельно взятому административному объекту в рамках государства. Раз197
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мером территории эти энциклопедии не ограничиваются. Они могут быть составлены для
регионов (автономные округа, края, республики), отдельных муниципальных образований:
районов, городов, посёлков, сёл, территории деятельности отдельных предприятий, штатов и др. В качестве примеров региональных энциклопедий (универсальных) можно назвать
такие: «Большая Тюменская энциклопедия», «Энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа «Югория», «Энциклопедия Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал», «Забайкальская энциклопедия», «Татарская энциклопедия», «Башкирская энциклопедия» и др.
Региональные универсальные энциклопедии могут включать отдельные леммы региональных специализированных энциклопедий. Особенностью подобных энциклопедий является
конкретная привязка к региону, городу, муниципальному образованию, учёт их особенностей, возможно полная характеристика этносов, проживающих на данной территории. Чем
меньше территория по отношению к региону, в котором она находится, тем детальнее описание при существенном уменьшении терминов, общих для государств или всей планеты.
В региональных энциклопедиях появляется возможность детализации по географическим,
этническим, религиозным и др. особенностям, свойственным этим территориям.
Региональные отраслевые или тематические энциклопедии составляются применительно к отдельным отраслям знаний, технологиям, видам деятельности человека: медицина, культура, театр, кино и т.д. Как правило, они не содержат терминов общего пользования;
могут быть как узкоспециализированными, так и территориальными: от садового участка,
района – до всего мира. В качестве примера можно привести кулинарные энциклопедии, энциклопедии традиционной культуры, музыкальные и т.д. различных регионов.
Одним из основополагающих принципов создания региональных энциклопедий всех
уровней является участие в подготовке материалов региональной администрации, научной элиты, музееведов, краеведов, знатоков истории и общественной жизни описываемого
объекта, самих носителей культуры. Задача создаваемой энциклопедии – в лаконичной и
доступной форме представить широкому кругу читателей прошлое и настоящее из жизни
местного населения, познакомить мировую общественность с уникальной историей, культурой региона.
Энциклопедии могут быть созданы по алфавитному или тематическому расположению
статей. Алфавитное расположение материалов наиболее удобно для читателя: легко осуществляется поиск необходимой информации. Тематическая энциклопедия рассчитана на
сплошное чтение, что важно лишь для узких специалистов.
Важным элементом любой энциклопедии является Словник – полный алфавитный или
систематический перечень названий статей, предназначенных для опубликования в энциклопедии; это проспект издания, отражающий его научное содержание, фиксирующий современный уровень различных отраслей знания, предопределяющий структуру, профиль
и тип энциклопедии. Словник обусловливает полноту, направленность, удобопоисковость
будущего издания. В нём устанавливается оптимальное соотношение между разделами, выделяются комплексы слов, связанных общностью содержания, уточняются объёмы лемм.
Названия лемм располагаются в алфавитной энциклопедии по алфавиту. Если название
леммы состоит из нескольких слов, то на первом месте стоит слово, определяющее её смысл.
Напр.: «Города Тюменской области» пишется «Тюменской области города», «Черноплодная
рябина» – «Рябина черноплодная». При сокращении объёма текста рекомендуется генетическое группирование терминов, что не только облегчает поиск, но и даёт целостное понятие о предмете. Например, в лемме «Элементы периодической системы» в табличной форме
описываются основные характеристики групп элементов и даётся их перечень. А в леммах
по отдельным элементам (водород, углерод, азот и др.) пишется: см. статью «Элементы периодической системы». Названия статей даются преимущественно в единственном числе.
Особенностью энциклопедических изданий является публикация информации о персонах – людях, внёсших вклад в развитие регионов, сфер науки, техники, культуры, искусства,
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образования и т.д. Персоналии, приводимые на страницах энциклопедий, должны отвечать
определённым критериям и могут быть объединены в группы учёных, руководителей административных, законодательных, исполнительных органов власти, предприятий, Героев
Социалистического труда и Лауреатов Ленинской премии и др. Особо следует отметить недопустимость указания титулов, учёных званий и др. атрибутики, запрещённой законодательством государства и международных органов.
Словарные статьи сопровождаются иллюстрациями, обогащающими познавательное
содержание статьи, усиливающими понимание и восприятие изложенного материала. Необходимое требование – логическая связь иллюстрации с текстом статьи. В конце первого /
последнего тома энциклопедии приводится библиографический указатель, список используемых сокращений, аббревиатур, коэффициентов, физических, химических, математических
параметров с переводом их в систему «СИ», список авторов статей.
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Доповідь наукового співробітника відділу науково-дослідної роботи та науково-організаційної підтримки Енциклопедії Сучасної України Анатолія Івановича Шушківського «Адміністративні одиниці України в Енциклопедії Сучасної України» присвячена проблемам підготовки статей для названої енциклопедії про адміністративні
одиниці України та інших держав, про критерії їх відбору до реєстру, визначення обсягу, пошук авторів тощо. Науковець поділився власним досвідом опрацювання цього
важливого тематичного блоку в ЕСУ, зробив порівняння з іншими українськими енциклопедіями.
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Адміністративні одиниці України в Енциклопедії
Сучасної України
У доповіді розкрито принципи розміщення в ЕСУ статей про адміністративні одиниці України та
інших держав, згадано основних авторів з цієї тематики. Проведено аналіз критеріїв подання відповідних статей в українських загальних енциклопедіях, які передували ЕСУ.
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The report reveals the principles of accommodation in ESU articles on the administrative units of Ukraine
and other countries, mentioned the main authors on the subject. Also the analysis criteria submission of
articles in Ukrainian encyclopedias which preceded ESU.
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Значний відсоток в Енциклопедії сучасної України (ЕСУ) складають статті про українські
адміністративні одиниці, які разом зі своїми мешканцями фактично є головним багатством
України. Тобто, за їхньої відсутності неможливо розкрити задекларований в ЕСУ «цілісний
образ новітньої України» навіть наполовину. Від початку редколегія ухвалила розміщувати
статті про всі українські селища міського типу, міста, райони й області. На сторінках ЕСУ,
починаючи від 1-го тому, також друкують статті про українські села, в яких є визначні осередки художніх ремесел (наприклад, «Брустури», «Великі Сорочинці, «Іза», «Клембівка») та
відбулися знакові події в історії України («Базар»). Окремий блок складають адміністративні
одиниці інших країн, в яких проживають чи проживали українці, або вони чимось іншим
пов’язані з Україною («Амурська область», «Баварія», «Башкортостан», «Вільнюс», «Гомельська область», «Дубоссари», «Женева»). Починаючи від 9-го тому, редколегія вирішила розширити список подання українських сіл, а саме уміщувати статті про села, які мають давню
історію, раніше були містечками, селищами міського типу, містами, райцентрами, де в минулому була досить розвинута промисловість, мешкала значна кількість осіб, а нині в них є
пам’ятки архітектури національного значення, багато об’єктів природно-заповідного фонду
тощо (наприклад, «Жабокрич», «Завалів», «Залуква», «Івангород», «Іркліїв», «Калайтанівка»,
«Китайгород»). Статті про українські та інших країн адміністративні одиниці готує великий авторський колектив. Редакція ЕСУ співпрацює з обласними та районними державними адміністраціями, сільськими, селищними та міськими радами, обласними, районними та
міськими краєзнавчими музеями і бібліотеками, вищими й загальноосвітніми навчальними
закладами, редакціями журналів і газет. Серед авторів статей про українські адміністративно-територіальні одиниці – як професійні історики, географи, геологи, літературознавці,
мистецтвознавці, так і місцеві краєзнавці, вчителі, бібліотекарі, спеціалісти районних відділів і обласних управлінь культури, освіти, містобудування, секретарі та голови сільських і
селищних рад. Наприклад, статтю «Кіровоградська область» готували науковці Кіровоградського педагогічного університету імені В. Винниченка – доктор географічних наук Анатолій
Кривульченко, кандидат географічних наук Лариса Семенюк, кандидат біологічних наук Ва201
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лентина Мірза-Сіденко, кандидати історичних наук Ірина Козир і Олександр Чорний, а також
головний геолог Кіровоградської геологорозвідувальної експедиції № 37 Микола Кір’янов;
статті «Велика Павлівка», «Великі Будища», «Великі Сорочинці», «Вереміївка», «Зіньків» –
мистецтвознавець з Полтави Віталій Ханко; «Жашків», «Жашківський район» – кандидат
історичних наук Степан Горошко, «Жван» (село Мурованокуриловецького району) – сільський голова Людмила Марецька, «Єрки», «Катеринопіль», «Катеринопільський район» –
директор Катеринопільського краєзнавчого музею Василь Яковенко, «Кириківка» (смт Великописарівського району) – учитель історії та правознавства Заводської загальноосвітньої
школи (с. Заводське підпорядковане Кириківській селищній раді) Тамара Голобородько.
Статті про адміністративні одиниці інших країн редакція ЕСУ замовляє переважно історикам, літературознавцям, географам, але трапляються серед авторів і краєзнавці, журналісти,
вчителі. Зокрема, один із співголів Головної редакційної колегії, академік НАН України Іван
Дзюба написав статтю «Башкортостан», нині покійний член-кореспондент НАН України
Олекса Мишанич – «Баня-Лука», «Воєводина», «Вуковар», професор Чернівецького університету Олександр Добржанський – «Бухарест», директор Інституту всесвітньої історії НАН
України Андрій Кудряченко – «Баварія», професор Київського національного університету
ім. Т. Шевченка Борис Яценко – «Індіана», «Йонкерс», «Каліфорнія», «Канзас», нині покійний
поет, літературознавець Петро Ротач – «Бавнд Брук», поет, перекладач, колишній 1-й секретар Посольства України в країнах Бенілюксу Всеволод Ткаченко – «Бен Метір», «Брюссель».
Низку статей про адміністративні одиниці інших країн підготували українські науковці, які
мешкають та працюють за межами України. Один із співголів Головної редакційної колегії
ЕСУ Аркадій Жуковський з Парижа написав статті «Відень», «Єрусалим», Леонід Рудницький з Нью-Йорка – «Зальцведель», «Інґольштадт», «Кауфбойрен», нині покійний Володимир
Леник з Мюнхена у співавторстві з Рудницьким – «Авґсбурґ», «Берстенґаден», «Ганновер»,
Роман Сенькусь і Андрій Макух із Торонто – «Альберта», «Гамілтон», «Едмонтон», «Йорктон», «Калґарі», «Ванкувер», «Вінніпеґ», Микола Неврлий з Братислави – «Братислава»,
«Жіліна», Микола Мушинка з Пряшева – «Бардіїв», «Бардіївський округ», «Бардіївські купелі», «Воронівський округ», «Гуменне»; «Гуменський округ», Стефан Заброварний із Щецина – «Бані Мазурські», «Верхрата», «Ждиня», Юрій Гаврилюк з Білої Підляськи – «Біла Підляська», «Грубешів», «Замостя», Михайло Василик з Буенос-Айреса – «Апостолес», «Беріссо»,
«Буенос-Айрес», Оксана Борушенко з Куритиби – «Дорізон», «Іваї», В’ячеслав Чорномаз із
Владивостока – «Амурська область», «Владивосток», «Камчатський край», Богдан Осадчук з
Берліна – «Берлін», Богуслава Бакула з Познані – «Варшава». Серед постійних авторів – український вчений азербайджанського походження Ферґад Туранли («Баку»), молдавські вчені
Костянтин Манолаке («Каушани») та В’ячеслав Степанов («Кишинів»), білоруський вчений
Валентина Лебедєва («Гомельська область», «Кам’янець», «Кобринь»). Досить фахово підготував статтю «Ашґабат» колишній посол Туркменистану в Україні Сердар Мурадов.
Наприкінці 1990-х рр. редколегією ЕСУ були розроблені чіткі норми, яких мають дотримуватися автори під час написання статей про адміністративно-територіальні одиниці.
Розробляючи базові засади, Головна редакційна колегія ЕСУ намагалася врахувати всі позитивні особливості та недопустити й деяких огріхів українських універсальних (загальних)
енциклопедій, які передували ЕСУ. Перше українське універсальне енциклопедичне видання – «Українська загальна енцикльопедія» (УЗЕ) – вийшла за редакцією Івана Раковського
(головний редактор), Василя Сімовича, Володимира Дорошенка та Михайла Рудницького у
1-й половині 1930-х рр. на західноукраїнських землях. УЗЕ подавала статті про всі українські
населені пункти (маємо на увазі історичні українські землі, які входили у той період до складу СРСР, Польщі, Румунії та Чехо-Словаччини), які на початку 1930-х рр. мали статус міста,
про деякі українські села та містечка, в яких були розміщені раніше укріплення, відбувалися
визначні історичні події, розташовані навколо промислових підприємств, залізничних вузлів, поблизу курортних місцевостей, родовищ корисних копалин, археологічних пам’яток
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тощо. На означення нижчої ланки міських поселень в УСРР УЗЕ вживала термін «містечко»,
хоча постановою ВУЦВК від 25 жовтня 1925 р. він був скасований – містечка отримали статус села або селища міського типу (смт). На сторінках цієї енциклопедії читач не знайде статей про всі села – райцентри, хоча деякі з них у 2-й половині 1930-х рр. уже отримали статус
міста (наприклад, Барвінкове – 1938). У ній також надруковано багато статей про адміністративні одиниці неісторичних українських земель, в яких здебільшого навіть немає прив’язки
до українців та України. Статті про адміністративні одиниці в УЗЕ переважно невеликі за
обсягом («Алупка, село на півд. березі Криму, морські купелі, виноградники», «Вапнярка,
село й залізнодорожна вузлова станція в Тульчинській окр., 1.430 меш. (41 % українців, 47 %
жидів)»). Трохи більше інформації у таких статтях, як «Біла Церква», «Кам’янець-Подільський», «Старокостянтинів», «Харків», «Чернігів», тобто про великі українські міста. Ще розлогіші довідки про міста такого рангу, як Київ і Львів, а також Варшава, Краків, Лондон та
Москва (ранжування українських міст за різними показниками – історія, культура, кількість
населення, площа тощо – укладачі відповідно здійснювали станом на той період, в який самі
жили). Потрібно враховувати умови творення цієї енциклопедії – за межами УСРР, яка складала основну частину українських земель. В укладачів УЗЕ не було в повній мірі доступу до
радянської статистики, літератури тощо, але й, водночас, тиск польської влади був значно
менший, ніж більшовицької.
Другим українським універсальним енциклопедичним виданням стала укладена під
егідою Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ) «Енциклопедія українознавства» (ЕУ), а
точніше її «Словникова частина» (ЕУ-2). Головна редакція ЕУ, яку очолював Володимир Кубійович, знаходилася від 1951 у м. Сарсель поблизу Парижа; її основних 10 томів («А–Я»)
вийшло у 1955–84 рр., 11-й том з доповненнями – у 1995 р. Як місця видання зазначені НьюЙорк і Париж, друкувалася – в Мюнхені. У 1993–2003 рр. ЕУ-2 перевидало НТШ у Львові. Доповнена й осучаснена адаптація ЕУ – «Encyclopedia of Ukraine». Її укладали в Торонтському
відділі Канадського інституту українських студій за директорства Юрія Луцького та Данила
Струка. ЕУ подавала інформацію про всі українські області, міста (маємо на увазі населені
пункти УРСР, які на час укладання мали такий статус) та районні центри (навіть якщо вони
мали статус села), деякі смт (наприклад, немає статей про 3 Андріївки на Донеччині, які отримали статус смт ще 1938 р.), села, які були містечками, мають багату історію, в яких відбулися знакові події в історії України, розвинена промисловість, є пам’ятки археології тощо,
адміністративні одиниці, пов’язані з Україною. В ЕУ також вміщено низку статей, де інформація має виключно адміністративно-територіальний характер. Наприклад – «Аули (V–15),
с.м.т. Криничанського р-ну, Дніпропетровської обл.». ЕУ римськими та арабськими цифрами в кожному населеному пункті позначала його розташування на кольоровій карті, яку додано до 10-го тому. У «Передньому слові» до ЕУ заявлено, що вона вміщуватиме «… статті
присвячені … нашим містам і більшим селам …», «… подаватиме відомості з [географії, історії, культури і народного господарства] об’єднаними за територіальними одиницями, всебічно характеризуючи краї, з яких складається Україна» та «чужі … міста … у їх відношенні
до України». Деякою мірою її укладачам це вдалося. Обсяги статей про великі міста, зокрема
про українські обласні центри, в ЕУ значно більші ніж в УЗЕ. Статті про області коротші –
вони містять інформацію про географічне положення (кількома словами), площу, населення,
кількість районів, міст, смт, сіл. «Укладена й видана провідними українськими вченими» не
на території етнічних українських земель, за межами СРСР і Польщі, «у вільному світі, вона
найбільш об’єктивно висвітлює найрізноманітніші аспекти українського духовного жит
тя …» – саме так влучно висловився Іван Гель у своїй вступній статті «Декілька слів до львівського видання Енциклопедії Українознавства» в 1-му томі ЕУ, перевиданій у Львові. Великою заслугою укладачів ЕУ є те, що вже у понад 10-ти статтях про адміністративні одиниці
можна побачити пристатейну літературу: «Київ» (19 джерел), «Львів» (17), «Мюнхен» (2),
«Нью-Йорк» (1), «Одеса» (14), «Париж» (7), «Полтава» (8), «Станиславів» (6), «Суми» (3),
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«Тернопіль» (3, «Харків» (19). «Encyclopedia of Ukraine» не лише осучаснила інформацію в
статтях, а й значно їх розширила. У багатьох статтях про адміністративні одиниці подано
повнішу історію, сучасний стан викладено не так стисло, як в ЕУ. Укладачі додали до переліку значну кількість нових українських населених пунктів (наприклад, смт Асканія Нова,
м. Барвінкове), але з якихось причин зникло багато позицій (м. Алмазна, смт Бабанка). Статті про українські області за обсягом стали значно більшими. У них укладачі «Encyclopedia of
Ukraine» додатково описали фізичну географію, історію, промисловість, сільське господарство та транспорт, подали ширшу характеристику складу населення. З розширенням статей
про українські області в них також додалася й бібліографія.
В УРСР вийшла «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ). Це перше українське універсальне енциклопедичне видання, автори та редактори якого мали доступ до статистичних даних щодо українських та інших радянських адміністративних одиниць. Її численний
редакторський колектив співпрацював з різноманітними галузевими установами, науково-дослідними та науковими інститутами, ВНЗами, бібліотеками, музеями тощо. У передмові до 1-го видання УРЕ зазначено, що «загальний довідковий матеріал в УРЕ в цілому
викладається якомога стисліше, проте ширше подаються довідки, що стосуються території
УРСР, не тільки про великі чи історично відомі міста, але й про всі районні центри та окремі
селища…». Вона розміщувала й статті про українські області. На жаль, як для енциклопедії, яка вийшла не за межами України, українські адміністративні одиниці представлено не
досить добре. В її 1-му томі («А–Богунці») з загальної кількості статей про адміністративні
одиниці (понад 260) українські населені пункти складають лише третю частину. Надруковано величезну кількість статей, які ні з УРСР, ні навіть з СРСР не пов’язані. Подавалися статті
про українські села, де відбувалися виступи селян проти реформи 1861 р. («Безуглівка) та
на підтримку революційних подій 1905 р. («Богодарівка»). Ідеологічну заанґажованість УРЕ
доводить і її подекуди бідна бібліографія. Наприклад, у статті «Горлівка» можна побачити
рекомендовану літературу, яка рекламує переваги комуністичного устрою та стосується переважно не Горлівки, а УРСР і Донбасу. УРЕ в бібліографію вносила переважно джерела,
видані в СРСР. А ЕУ, наприклад, подавала як джерела, які друкувалися у Парижі, Мюнхені,
Нью-Йорку тощо, так і не ігнорувала радянських видань. Недостатньо ґрунтовне інформаційне наповнення статей про адміністративні одиниці, їхнє неповне представлення (також
переважають статті про адміністративні одиниці інших держав) має й друге видання УРЕ.
Значним досягненням стало розміщення в ньому статей про всі українські райони.
Редколегія ЕСУ хоч і намагалася врахувати всі позитивні та не допустити недоречні моменти, подекуди має у вже виданих томах і свої огріхи з різних причин. Нині співробітники
Інституту енциклопедичних досліджень НАН України працюють над створенням джерельної бази про адміністративні одиниці, яка має постійно доповнюватися.
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Завідувач науково-дослідницького відділу бібліотекознавства Центральної наукової
бібліотеки імені Якуба Коласа НАН Білорусі Людмила Анатоліївна Авгуль у своїй доповіді «Про видання Центральної наукової бібліотеки імені Якуба Коласа Національної академії наук Білорусі та внесок її співробітників у розвиток книжної культури» розповіла про науково-дослідну та науково-бібліографічну роботу, що здійснюють працівники бібліотеки, готуючи до друку монографії, наукові збірники, покажчики.
Зупинилася доповідач також на ході реалізації наукового проекту «Книжкова культура
Білорусі та Росії».
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Л. А. Авгуль
заведующая научно-исследовательским отделом библиотековедения
Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси
ОБ ИЗДАНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ ЯКУБА
КОЛАСА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ И ВКЛАДЕ ЕЁ
СОТРУДНИКОВ В РАЗВИТИЕ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ
В статье рассмотрена деятельность Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси в области книгоиздания, представлена информация о подготовленных и вышедших монографиях, научных сборниках, указателях. Рассмотрен вклад сотрудников
библиотеки в развитие книжной культуры на основе подготовленных книжных изданий, отражающих результаты их научно-исследовательской и научно-библиографической работы.
Ключевые слова: Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии
наук Беларуси, книжная культура, издания, монография, научный сборник, библиографический указатель, исследовательская работа, развитие, наука.
In the article the activity of the Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy of Sciences
of Belarus in the field of book publishing is considered. The information about the prepared and published
monographs, collected scientific works and bibliographic indexes is presented. The contribution of the library
employees to the development of book culture is considered on the basis of the published books, which reflect
the results of scientific research and bibliographic activity.
Key words: Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus, book
culture, publications, monograph, scientific collected work, bibliographic index, research work, development,
science.

Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси (ЦНБ НАН Беларуси) – одна из старейших организаций Национальной академии
наук и научно-исследовательское учреждение, в котором исследуются проблемы библиотековедения и библиографоведения, история книги, книжная культура, развитие информационных технологий. Специалисты библиотеки уже не один десяток лет занимаются научно-исследовательской работой. Бесспорно, что важная роль в развитии науки принадлежит
такому направлению деятельности, как публикация итогов научно-исследовательской работы. Поэтому в ЦНБ НАН Беларуси всегда уделялось большое внимание подготовке и изданию сборников научных статей по перечисленным выше научным направлениям, и вклад
специалистов библиотеки в эту область деятельности довольно значителен. К настоящему
времени изданы около 40 сборников, включающих работы как сотрудников библиотеки, так
и ученых академий наук, других учреждений.
В первый из подготовленных в ЦНБ НАН Беларуси и изданных научных сборников
вошли материалы научной конференции, проведенной в 1965 г. к 40-летию библиотеки. В
нем опубликованы статьи, отражающие историю и организацию деятельности Фундаментальной библиотеки им. В.Г.Белинского (прежнее название ЦНБ НАН Беларуси). Статья
директора Библиотеки М. Стрижонка «Фундаментальной библиотеке имени В.Г.Белинского
Академии наук БССР 40 лет» основана на данных, взятых из сохранившихся отчетов и других материалов Института белорусской культуры, Академии наук БССР, Фундаментальной
библиотеки и охватывает 40-летнюю историю учреждения. В данном издании затронуты во206
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просы отражения литературы о Беларуси в русской исторической библиографии (Л. Збралевич), истории создания рукописных сборников Яна Антония Чечота (Л. Малаш), техники
белорусского книгопечатания XVI – XVIII вв. (Г. Голенченко) и другие [1].
После пятилетнего перерыва, связанного с тем, что в вышедший в 1970 г. сборник [2]
вошли материалы конференции (проведение ее было перенесено с 1968 на 1969 год), которые потребовали значительно большего редактирования [3], издание научных сборников
становится регулярным. Всего в период с 1965 по 1993 г. было выпущено 22 сборника. Они
включали публикации по широкому кругу проблем, связанных с историей книги, книгоиздательством, книгораспространением в Беларуси, историей и современным состоянием биб
лиотечного дела, библиографии. Сборники изданы под редакцией М. Стрижонка. Среди
них «Кніжная культура Беларусі: да 500-годдзя з дня нараджэння Ф. Скарыны» («Книжная
культура Белоруссии: к 500-летию со дня рождения Ф. Скорины»), изданный в 1991 г. В нем
опубликован значительный фактический материал по проблемам книговедения, книгораспространения и книгоиздания в Беларуси, хронологически охватывающий дореволюционный и советский периоды [4]. В сборник вошли статьи сотрудников библиотеки, институтов
Академии наук, высших учебных заведений, посвященные Ф. Скорине, напечатанным им
книгам, его эпохе.
Сборники этого периода в основном объединены тематически, но среди них, изданный
совместно с Библиотекой Литовской Академии наук, сборник по вопросам централизации
и региональной координации комплектования в библиотеках академий наук. Вышедший в
1985 г. сборник «Централизованная библиотечная система Академии наук БССР» [5] обобщал многолетний опыт работы Библиотеки в различных аспектах ее деятельности, подводя
итоги научной деятельности к 60-летию учреждения. Последний сборник под редакцией директора Библиотеки М.П. Стрижонка был выпущен в 1993 г. [6].
Специалистами ЦНБ НАН Беларуси значительное внимание уделялось и уделяется вопросам, связанным с правовым, организационно-методическим обеспечением работы. Среди подготовленных изданий – справочник «Бібліятэчная справа ў Рэспубліцы Беларусь»
(«Библиотечное дело в Республике Беларусь») (1995 г.) [7], в котором собраны законодательно-нормативные документы, регламентирующие деятельность библиотек в республике,
что было важно для периода реформирования общества (сборник был издан под редакцией
Н. Берёзкиной и Н. Лейко, составитель – Р. Мотульский).
В 1999 г. совместно с Национальной библиотекой Беларуси был подготовлен сборник по
материалам конференции «Современная библиотека: концепция развития» (составители –
Н. Берёзкина и Л. Кирюхина) [8]. С 2000 г. издание научных сборников под редакцией директора библиотеки Н. Берёзкиной становится регулярным. В сборниках находят отражение
результаты научных исследований, проводимых в библиотеке, публикуются материалы конференций, посвященных различным вопросам научной деятельности в области библиотековедения, библиографоведения, истории книги, книжной культуры, вопросам информационной деятельности. Среди изданных – сборники, объединенные единой темой – проблемой
информационного обеспечения науки. В период с 2000 г. было издано 7 сборников по данной
тематике (под редакцией Н. Берёзкиной) [9].
Развитию книгоиздательской деятельности в Польше и Беларуси в XVI – XX столетиях, белорусско-польскому культурному сотрудничеству посвящен сборник по материалам
международного научно-практического семинара, на котором рассматривались вопросы издательской деятельности в Польше и Беларуси в тот период времени [10].
Отдельно хочется остановится на издании научных материалов по итогам международных научных мероприятий, которые были организованы совместно с ФГБУ науки НИЦ «Наука» Центром исследований книжной культуры Российской академии наук и проходили под
эгидой МААН и Совета по книгоизданию. Первый из сборников был подготовлен и издан
в 2008 г. [11], следующий в 2009 г. [12]. Совместная деятельность позволила, объединив уси207
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лия в данном направлении, активизировать научную работу в области книжной культуры.
В сотрудничестве к настоящему времени издано 4 сборника, 2 из них [13] вышли по материалам «Берковских чтений» – международной научной конференции, проведение которой
было инициировано во время выполнения специалистами двух учреждений международного научного проекта «Книжная культура Беларуси и России: комплексные исследования в
контексте историко-культурного взаимодействия». В сборниках собраны материалы ученых
из разных стран, занимающихся исследовательской работой в области книжной культуры:
рассмотрены современное состояние и перспективы развития науки о книге, часть публикаций посвящена анализу книжной культуры как системы, читателеведению, биографике, энциклопедистике. В работе редакционной коллегии совместно участвовали: из Центральной
научной библиотеки НАН Беларуси – Н. Берёзкина, Л. Авгуль, А. Стефанович. М. Лис; из
Центра исследований книжной культуры РАН – В. Васильев, Е. Немировский, М. Ермолаева,
Д. Бакун, А. Николенко.
Среди сборников, изданных библиотекой в последний период – материалы 4-х научнопрактических конференций молодых ученых и специалистов (сборник, подготовленный по
итогам первой, издан в печатном варианте, а последующие выходили в электронном виде) [14].
Значительным вкладом в развитие науки является издание сотрудниками библиотеки
монографий. Первой среди них была монография А.Д.Василевской, вышедшая в 1984 г. и посвященная вопросам библиографической деятельности библиотек и научных учреждений [15].
В 1990 г. была издана монография Н. Берёзкиной, где на фактическом материале исследовалась роль печати Беларуси в распространении научных знаний в 1861–1917 гг. [16]. Безусловно, монографии позволяют ученым и специалистам, работающим над определенными проблемами, ознакомиться с полученными их коллегами результатами научной работы,
но следует учитывать и возможности использования этих материалов в учебном процессе
в профильных учебных заведениях республики. В данном контексте отметим учебное пособие Н. Берёзкиной по истории книгопечатания в Беларуси, где рассмотрен период с XVI
(со времен Ф. Скорины) до начала XX столетия. Издание интересно также тем, что имеет
значительный справочный аппарат: указатели типографий и издательств, словарь терминов,
широкую библиографию, значительный иллюстративный материал [17].
Автор продолжила исследовательскую работу в этой области, и в 2011 г. вышла в свет
монография «Библиотеки и распространение научных знаний в Беларуси (XVI – XX вв.)».
В ней рассмотрены процессы распространения научных знаний, становление и развитие
библиотек в Беларуси в различные исторические периоды, содержатся сведения о многих
ученых, оказавших существенное влияние на развитие науки. Второе дополненное издание
этой книги вышло в 2013 г. [18]. Кроме того, отметим еще одну монографию, подготовленную этим автором. В 2003 г. была издана книга «Информационно-библиотечное обеспечение
науки Беларуси: история и современное состояние» [19], где описана история и дан анализ
процессов в данной области.
Итоги научно-исследовательской работы обобщены и изложены специалистами библио
теки в коллективных монографиях по проблемам создания и использования электронных
информационных ресурсов в библиотеках Беларуси (Н. Берёзкина, Л. Авгуль, Б. Невский) [20]
и вопросам международного книгообмена – его истории, партнерским связям, развитию
(Н. Берёзкина, г. Хренова, Л. Гриценко, О. Парникель, Л. Авгуль, Е. Купрещенкова, Б. Нев
ский) [21].
Еще одним, представляющим научный интерес, изданием является каталог рукописей
белорусских татар конца XVII – начала XX века из коллекции ЦНБ НАН Беларуси, изданный
на правах рукописи в 2003 г. (составителями являются И. Гончарова, Е. Титовец, М. Тарелко) [22].
В библиотеке была продолжена научно-исследовательская работа в данной области. В 2005 –
2010 гг. осуществлялся проект «Рукапісы татар (мусульман Беларусі) канца XVII – пачатку XX
стагоддзя: навуковае апісанне і кадыкалагічны аналіз рукапісаў з кнігазбораў Беларусі» [23].
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Ответственным исполнителем проекта была Е. Титовец, а руководителем – М. Тарелко, в то
время работавший в библиотеке. Были собраны сведения о рукописях татар (мусульман)
Беларуси, которые хранятся на территории страны: в фондах Центральной научной библиотеки НАН Беларуси, Национальной библиотеки Республики Беларусь, Гродненском музее
истории религии, Белорусском государственном университете культуры и искусств, Музее
истории Клетчины. Проведено научное описание коллекций, датировка, локализация, определение языковой и жанровой принадлежности как документов полностью, так и отдельных
текстов, которые в них входят. В изданном в конце 2011 г. каталоге [24] приведена история
каталогизации рукописей татар в Беларуси, дана общая характеристика государственных
коллекций и каждой коллекции в частности, с научным описанием всех документов, входящих в их состав. Рукописи из всех перечисленных выше коллекций описаны каждая отдельно. Каталог снабжен указателями владельцев рукописей и иных лиц, которые упоминаются
в записях, географических названий, словарем ориентализмов, списком рукописей белорусских татар, хранящихся в зарубежных и негосударственных коллекциях.
В фондах Центральной научной библиотеки НАН Беларуси хранится самая большая
часть Библиотеки Несвижской ординации князей Радзивиллов в Беларуси. Специалистами библиотеки проводится научная работа, цель которой – издание печатных каталогов и
создание баз данных с научным описанием изданий и конволютов XV – 30-х гг. XX в. из
коллекции этой библиотеки. Руководителем проекта является директор библиотеки Н. Берёзкина, ответственными исполнителями (составителями каталогов) – А. Стефанович и
М. Лис. Редактированием библиографических записей занимаются О. Дрозд и И. Мурашова. Эта работа позволит более широко ознакомить с собранием научную общественность.
В ее процессе осуществляется составление библиографии и историографии по теме исследования, научное описание изданий и конволютов, которое проводится поэтапно, многоаспектный анализ полученных данных: систематизация документов по хронологическому,
языковому, биографическому и географическому признакам, идентификация рукописных
записей и подготовка к печати каталогов. В 2010 г. был издан каталог «Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radzivills of Nesvizh Ordynation: каталог изданий
из фонда Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии
наук Беларуси, XV – XVI века» [25], включающий первое полное описание изданий. Каталог
имеет цветные иллюстрации и значительный справочный аппарат: указатель печатников и
типографов; указатель имен авторов, комментаторов, переводчиков и других лиц; указатель
частных лиц и учреждений – владельцев документов; терминологический словарь. С 2011 по
2015 г. в рамках 3 этапа осуществляется научное описание документов XVII – 30-х годов XX
в. и, как следствие, подготовка каталогов. Так, в декабре 2012 г. был издан каталог «Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radzivills of Nesvizh Ordynation: каталог изданий из фонда Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной
академии наук Беларуси, XVII век», включающий полное описание документов этого периода [26]. Скоро будет издан третий каталог с описанием документов XVIII в. – подготовлена
первая его книга, которая включает описание документов 1701 – 1750 гг. издания.
Научно-библиографическая работа библиотеки нашла свое отражение в более чем 200 биб
лиографических пособиях, биобиблиографических указателях. Среди составителей: А. Василевская, Ю. Иванова, И. Городко, Е. Третьякова, Р. Ахремчик, Е. Бондаренко, Е. Гридасова и
др. Тематика их охватывает различные направления деятельности Национальной академии
наук Беларуси. Особую группу составляют биобиблиографические указатели, посвященные
выдающимся ученым Беларуси. Так, в частности, среди подготовленных и изданных, указатель, посвященный выдающемуся белорусскому ученому-естествоиспытателю Якову Оттоновичу Наркевичу-Иодке (составители: Н. Берёзкина и О. Гапоненко) [27].
Среди последних, подготовленных к изданию материалов – электронное издание «Брестская Библия 1563 г.» – совместный проект Центральной научной библиотеки НАН Белару209
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си и Библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук, реализованный при поддержке
Белагропромбанка. Конечно же, переиздание редких документов имеет большое значение
для широго круга исследователей, так как в значительной степени упрощает возможности
работы с ними [28].
Деятельность специалистов библиотеки по подготовке к изданию научных сборников,
монографий, указателей и т.д., которые включают материалы и собственно проведенных сотрудниками библиотеки исследований, научных мероприятий, результаты научно-библиографической работы – весомый вклад в развитие науки.
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Завідувач відділу Федеральної державної бюджетної установи науки Науковий і видавничий центр «Наука» РАН кандидат історичних наук Дмитро Миколайович Бакун у
доповіді «“Діячі академічної науки та їхній внесок у книжну культуру”»: проблеми
відбору персоналій та біобібліографічної інформації» запропонував для обговорення план-проспект колективного проекту біобібліографічного довідника про діячів
книжкової культури Білорусі, Росії та України, який за умов успішної реалізації міг би
стати першим кроком на шляху до створення енциклопедії «Книжна культура слов’янських народів (Білорусь, Росія, Україна)».
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«ДЕЯТЕЛИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ИХ ВКЛАД В КНИЖНУЮ
КУЛЬТУРУ»: ПРОБЛЕМЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛИЙ
И БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В статье рассматриваются проблемы формирования комплексного биобиблиографического справочника о деятелях книжной культуры. Рассматриваются различные аспекты подготовки справочника, возможности представления в нем фактической и библиографической информации. В приложениях приводятся рабочий вариант плана-проспекта издания, пример словника и образцы краткого
варианта статей.
Ключевые слова: книжная культура, деятели книжной культуры, деятели академической науки,
биобиблиография.
The article is about the problems of formation of the complex bio-bibliography handbook about the
personalities of the book culture. The author presented various aspects of the preparation of this handbook,
the possibility of submitting it to the factual and bibliographic information. The appendices provide the
working version of the plan-prospect of the edition, the example of the Glossary, and samples of short variant
of articles.
Key words: book culture, the personalities of the book culture, the personalities of academic science, biobibliography.

В 2009 г. в сборнике «Книга. Исследования и материалы» был анонсирован новый проект,
который вызвал ряд положительных и заинтересованных откликов. Цель проекта заключалась в актуализации биографических сведений о деятелях отечественной книжной культуры (об этом подробнее см. также статью руководителей проекта члена-корреспондента РАН
В. Васильева и М. Ермолаевой в настоящем сборнике). Участникам проекта пришлось столк
нуться с рядом проблем, главная из которых – поиск и проверка точности и достоверности
биографических данных. Одним из направлений этого проекта стала работа над созданием
биобиблиографической базы данных «История отечественной книжной культуры» в Центре
исследований книжной культуры ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН (раннее Научный центр
исследований истории книжной культуры) [3:50–62; 4:82–90]. Главными задачами были
определены: 1) кумуляция сведений, представленных в различных источниках; 2) введение в
научный оборот раннее неизвестных архивных материалов; 3) формирование свода публикаций (и сведений о них) в области истории отечественной книжной культуры.
В результате деятельности по реализации этого проекта [5:43–47] на первый план вышли
два перспективных направления: биографика деятелей книжной культуры и взаимодействие
академической науки и книжной культуры. Об этом, в частности, был сделан доклад на киевской Международной научной конференции МААН «Историко-культурное взаимодействие
на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге»
в октябре 2011 г. [1:21–27]. Постепенно, после предварительного обсуждения данного вопроса нашими коллегами из Беларуси и Украины, была сформулирована задача следующего
проекта: биобиблиографического справочника «Деятели академической науки и их вклад в
книжную культуру». Предварительный (рабочий) план-проспект этого издания приведен в
Приложении 1.
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Если хронологический охват данного проекта, в принципе, в основных чертах ясен (с
1724 г. (основание Петербургской Академии наук) по 2014 г.), т.е. 290 лет (при удачном стечении обстоятельств вполне возможно продление этого периода до 2024 г., когда можно будет
отмечать 300-летие отечественной академической науки), то с отбором персоналий определиться гораздо труднее. Возможно, целесообразно выбрать ряд самых очевидных персоналий со стороны всех трех участников проекта (России, Беларуси и Украины), чтобы была
отработана методика работы, а уже через некоторое время приступать к основному массиву
персоналий. Главный вопрос: включать в этот массив только академиков и членов-коррес
пондентов (см. Приложение 2) или также сотрудников академических учреждений, внесших
ощутимый вклад в развитие книжной культуры, ее изучение и популяризацию? В первом
случае за пределами издания окажутся такие видные фигуры, как книговед и библиограф
Ю. Меженко (1892–1969), ученик Н. Лисовского, внесший огромный вклад в развитие книжной культуры и России, и Украины; А. Запаско (1923–2007), академик АН высшей школы
Украины и почетный академик Академии художеств Украины. Вместе с Я. Исаевичем он составил каталог старопечатных изданий, выпущенных на Украине в XVI–XVIII вв. («Пам’ятки
книжкового мистецтва»; кн. 1–3, 1981–1984). Но если Я. Исаевич – «полноправный» академик НАН Украины, то А. Запаско – нет. Более того, скромный сотрудник Института географии АН СССР Н. Яницкий тоже не попадет в проектируемое издание. А ведь он фактически
создал систему библиографических изданий Российской книжной палаты (и заложил основу
ее деятельности, которая продолжается и сейчас) и содействовал становлению аналогичных
изданий Книжной палаты Украины. Наконец, он сам – уроженец Украины. Таких имен можно привести много. Но не слишком ли большой получится в итоге сло'вник?
По нашему мнению, в этом случае придется сочетать формальный подход с «неформальным». Иными словами, включить в словник всех академиков (в том числе почетных и членовкорреспондентов), которые были реально связаны с книжной культурой. (Правда, в каждом
конкретном случае придется решать, исходя из имеющегося материала; самый яркий пример – уроженец Киева, знаменитый историк, академик Е. Тарле, одно время работавший в
Публичной библиотеке Петрограда: пока его включение в словник под большим вопросом).
Также необходимо включить в словник ряд крупных деятелей книжной культуры, которые
работали в академических структурах, но академиками не являлись (здесь необходим очень
жесткий отбор, и приоритет, возможно, нужно будет отдавать тем, чей вклад охватывал, например, Беларусь и Украину, Беларусь, Украину, Россию и т.д.). Но при этом объем статьи
и приводимых сведений должен варьироваться, как в любом полноценном энциклопедическом издании. Например, краткая, небольшая статья, с основными вехами биографии и
основными трудами по книжной культуре – предполагаемый объем около 3.000 знаков (с
пробелами), с учетом библиографии вне текста – до 5.000 знаков (с пробелами). Примеры
подобных статей даны в Приложении 3. Средний объем статьи – около 5.000 (7.000) знаков (с
пробелами) без учета библиографии. Большой объем – около 10.000 (12.000) знаков (с пробелами) без учета библиографии.
Разумеется, по возможности дается иллюстративный ряд (портреты) персоналий; при
необходимости приводятся самые яркие и характерные цитаты самих деятелей и про них
(этот вопрос, очевидно, следует проработать отдельно). Видимо, следует предусмотреть «перекрестный» просмотр всех статей всеми участниками проекта. Это целесообразно, так как
не всегда исчерпывающая информация собрана в одном месте.
Текст статьи должен представлять логически завершенный жизненный и творческий
путь того или иного деятеля книжной культуры без искажений и умолчаний. В то же время
должно быть раскрыто его отношение к книжной культуре. В некоторых случаях это необходимо расписать достаточно подробно и, главное, сделать для читателя вывод с оценкой:
в чем именно заключается главный вклад этого деятеля в теорию или практику. Простого
перечисления («читатель сам разберется») здесь недостаточно. Если книжная культура была
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не главной (и даже побочной) сферой интересов, то это иногда необходимо освещать более
тщательно.
В процессе реализации проекта придется сопоставлять и выборочно проверять достаточно большой массив информации. Как только начинается деятельность в этом направлении, обычно «всплывают» самые разные проблемы – от необходимости уточнить дату и
место рождения, до точного названия той или иной публикации. В этом случае могут помочь
монографии или статьи, основанные на архивных материалах. Полезны также справочники,
при подготовке которых уточнялись биографические сведения. В качестве примера назовем
биографический словарь «Русские писатели. 1800–1917. М., 1989–2007. Т. 1–5: его готовят
Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН и «Большая Российская энциклопедия» (на сегодняшний день издание не завершено). Применительно к книжной культуре –
большую помощь в методическом отношении может оказать трехтомник «Сотрудники Российской национальной библиотеки – деятели науки и культуры» (СПб., 1999–2003).
Необходимо предусмотреть нечто вроде «Контрольной редакции» (обычно такая структура существует в солидных энциклопедических издательствах). Многие сведения, приведенные в энциклопедиях и справочниках, часто повторяются, а при проверке выясняется,
что они восходят к одному и тому же источнику – либо неточной публикации. Иногда «переломить» эту ошибочную традицию (или трактовку) очень непросто (можно вспомнить вопрос с установлением авторства библиографического списка «Оглавление книг, кто их сложил», которое даже и сейчас в некоторых публикациях приписывается по-прежнему Сильвестру Медведеву).
Просмотр наиболее авторитетных энциклопедий – обязателен, поскольку информация,
в них содержащаяся, может иметь решающее значение. Именно поэтому после биографических статей целесообразно дать аббревиатуры крупнейших российских, белорусских и
украинских энциклопедических изданий конца ХIХ – начала ХХI вв. Такой методический
прием, например, настойчиво внедрял академик РАО, председатель Археографической комиссии РАН С.О. Шмидт при подготовке «Московской энциклопедии» (том. 1: Лица Москвы, кн. 1–5. М., 2007–2012). Это, кстати, дает возможность проследить, как менялись оценки того или иного деятеля на протяжении последних двух веков, насколько он был вовлечен
в орбиту энциклопедистики. Перечень таких изданий необходим. Несомненно, их следует
определить в первую очередь.
Возможен такой ряд:
1) универсальные энциклопедии с обширным рядом персоналий. Дореволюционные
(Брокгауз–Ефрон – как полный, так и не завершенный «Новый энциклопедический словарь» – НЭС), советские (три издания «Большой советской энциклопедии» – БСЭ-1, БСЭ-2,
БСЭ-3) и российские («Большая Российская энциклопедия» – БРЭ и «Новая Российская
энциклопедия» – НРЭ); белорусские и украинские энциклопедии (как на русском, так и на
украинском и белорусском языках);
2) отраслевые энциклопедии, где в большом количестве присутствуют деятели книжной
культуры: исторические («Советская историческая энциклопедия» (СИЭ); «Отечественная
история. История России с древнейших времен до 1917 года: Энциклопедия» (ОИ; вышло
три тома, издание не завершено), «Енциклопедiя iсторiï Украïни» (ЕIУ), «Энцыклапедыя
гiсторыi Беларусi» (ЭГБ); литературные – «Краткая литературная энциклопедия» (КЛЭ) и т.д.
Возможно, будет целесообразно привлечь и такое издание, как «Педагогическая энциклопедия» («Российская педагогическая энциклопедия»);
3) региональные – «Московская энциклопедия» и др.;
4) книговедческие – «Книговедение», «Книга», «Библиотечная энциклопедия», «Иван Федоров», «Франциск Скорина»;
5) биографические и биобиблиографические словари, в том числе связанные с деятелями
книжной культуры. Отметим, в частности, серию биографических словарей о профессорах
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Российской империи, получивших это ученое звание не позже 25 октября (7 ноября) 1917 г.
Важно, что при подготовке словаря были использованы материалы из архивов России, Украины и Чехии. Издание содержит очень ценную информацию для истории науки в России.
Составлено и подготовлено к печати весьма квалифицированно.
Схема представления материалов биобиблиографического справочника «Деятели академической науки и их вклад в книжную культуру» возможна следующая:
1) Заголовок (фамилия, имя, отчество) на русском языке с указанием в скобках формы
на украинском и белорусском языке; если это необходимо, указывается написание на других
языках.
2) Основной текст; при необходимости указывается оригинальное название работы или
публикации на том языке, на котором она была создана (опубликована), с переводом в скобках на русский язык.
3) Дальше идут пристатейные сведения в таком порядке:
Библиогр.: (Библиография, если есть);
Некр.: (Некрологи; если слишком много, то главные);
Соч.: (Сочинения или труды – опубликованные);
Лит.: (Литература – публикации о персоналии);
Справ.: (Аббревиатуры энциклопедий и справочников – в алфавите аббревиатур);
Арх.: (Архивы – в алфавите аббревиатур).
Список аббревиатур энциклопедий и справочников, а также архивов приводятся в конце
издания.
Важная проблема – это полнота библиографических материалов. Безусловно, в тексте
статьи должны упоминаться основные труды (опубликованные и неопубликованные) того
или иного деятеля книжной культуры. Но как быть с отбором библиографических сведений,
которые должны приводиться после текста статьи?
Логичнее всего, если имеются подытоживающие издания, как, например, «Избранные»
труды и т.п., включать в библиографический список прежде всего их (и даже в том случае,
если они не связаны с книжной культурой). В остальном – приводить только труды или публикации, связанные с книжной культурой. Но есть персоналии, у которых практически все
публикации связаны с данной тематикой. Самый яркий пример – Я. Исаевич.
Как отмечает Е. Немировский [10] (его оценки легли в основу этой части нашей статьи),
действительный член Национальной академии наук Украины Я. Исаевич на протяжении
всего своего творческого пути интересовался жизнью и деятельностью Ивана Федорова. Интерес к истории книгопечатания у него пробудил учитель – украинский историк И. Крипякевич (1886–1967). В 1953 Г. И. Крипякевич выпустил монографию «Связи Западной Украины с
Россией до середины XVIII в.», одна из глав которой называлась «Иван Федоров во Львове».
Примечательно, что в ней были использованы и новые, ранее не публиковавшиеся архивные
материалы.
В юбилейном 1964 г. увидела свет его небольшая юбилейная брошюра «Первопечатник
Иван Федоров на Украине», а также исследование о львовском Апостоле 1574 года. В 1975 г.
была опубликована книга «Первопечатник Иван Федоров и возникновение книгопечатания на Украине», которая в значительно переработанном и дополненном виде переиздана
в 1983 г. Особенно интересны и ценны здесь анализ социально-политических предпосылок
возникновения украинского книгопечатания и ввод в научный оборот новых фактов, связанных со Львовом и Острогом.
В 1975 г. издан и подготовленный Я. Исаевичем и его коллегами фундаментальный сборник документов «Первопечатник Иван Федоров и его последователи на Украине (XVI – первая половина XVII в.)». Научное значение этого издания трудно переоценить. Актовые материалы о жизни и деятельности Ивана Федорова публиковались и ранее, но, собранные
вместе, они приобрели новое качество, что значительно облегчило труд будущих исследо217
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вателей. Е. Немировский свидетельствует, что из сборника были исключены документы, которые, по мнению руководства, компрометировали облик первопечатника. Хотя они в свое
время уже были опубликованы И. Малышевским и рассказывали о деятельности Ивана Федорова в должности справцы Дерманского монастыря.
Я. Исаевич ввел в научный оборот очень важный документ, найденный в Люблинском
архиве. Речь шла о договоре между Иваном Федоровым и гравером Блазиусом Эбишем об
изготовлении в технике гравюры на меди иллюстраций для Острожской Библии (проект
этот осуществлен, однако, не был).
Главным трудом Я. Исаевича в области истории книжной культуры, бесспорно, является монография «Литературное наследие Ивана Федорова» (1989). Первопечатник предстает
здесь в качестве писателя, внесшего немалый вклад в историю отечественной словесности (в
этой области у Я. Исаевича был предшественник – А. Демин). Монография имеет и источниковедческое значение, ибо в ней впервые были собраны тексты вкладных и владельческих
записей на страницах изданий Ивана Федорова.
Все это придется изложить, как это принято в энциклопедических изданиях, но дело в
том, что это взгляд с российской стороны (пусть и человека, лично знавшего покойного академика); украинские книговеды могут выдвинуть на первый план другие работы Исаевича
и по-другому их трактовать. Плодотворно сочетать оба взгляда, оба подхода, разумеется,
необходимо.
Вот вкратце основные отдельно опубликованные труды ученого, посвященные книжной
культуре (без изданий на русском языке):
• «Орнаментальне оформлення української рукописної книги» (1960);
• «Першодрукар Іван Федоров» (1964);
• «Мистецтво книги на Україні в XVI–XVIII ст.» (1971);
• «Мистецька спадщина Івана Федорова» (1975);
• «Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні» (1981–
1984, Вып. 1–3, соавт.);
• «Львівські стародруки» (1983);
• «Мистецтво української рукописної книги» (1993);
• «Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга» (1995);
• «Ошатність української рукописної книги» (1998);
• «Початки українського друкарства» (2000, соавт.);
• «Ukrainian Book Publishing, its Origins, History and Current Problems» (2001);
• «Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми» (2001).
Статью об Я. Исаевиче, разумеется, содержит «Енциклопедiя iсторiï Украïни», однако, по
нашему мнению, роль ученого как деятеля книжной культуры, она раскрывает недостаточно. Повторимся еще раз, необходимо найти взвешенный, по-хорошему академичный подход
к раскрытию роли того или иного деятеля не только в частности, но и в целом.
Еще один аналогичный пример – вклад М. Грушевского в книжную культуру [2:12–13].
Как известно, опираясь на идеи Н. Костомарова и В. Антоновича, он создал новую концепцию истории Украины как отдельного от России образования, начиная со времен Древней
Руси. Но при этом следует показать его вклад в развитие справочного аппарата не только
украинской, но и русской исторической книги.
Влияние работ Н. Костомарова в библиографическом отношении ощутимо уже в первой монографии историка – «Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца
XIV столетия» (Киев, 1891. XIV, 520 с.). «Для удобства читателя» перед основным текстом
приводятся списки источников (разделенные на три группы, но не названные: летописи и
хроники; литературные памятники (в т. ч. жития святых), мемуары, юридические памятники (например, «Русская Правда», изданная Н. Калачевым), географические карты («Книга
Большого Чертежа»; сборники актов и грамот) и пособий, т. е. использованной литературы.
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Множество библиографических сведений приводится в подстрочных примечаниях.
Библиографическое описание неполно; инициалы авторов, издателей и публикаторов
практически не приводятся. Место и год издания – тоже. Правда, если в тексте назван конкретный исторический источник, приводятся нужные страницы. Например: «Архив Ю.Зап. Р. VII, т. I. с. 597 (описание Остерского замка 1552 г.)».
Благодаря протекции В. Антоновича М. Грушевский в 1894 г. стал профессором Львовского университета (тогда Австро-Венгрия), фактически превратив кафедру всеобщей истории в кафедру истории Украины. С 1897 по 1913 г. он возглавлял также Научное общество
им. Шевченко (Наукове товариство iм. Шевченка – НТШ), которое, по сути, было предшественницей Академии наук Украины; а с 1907 г. – Украинское научное общество в Киеве. С
1895 г. М. Грушевский руководил историко-философской секцией (при которой были созданы две специальные комиссии – библиографическая [9:67–77] и статистическая), библиотекой НТШ и был редактором его «Записок» (издавались с 1892 г.). За короткое время из
обычного сборника статей они превратились в солидное продолжающееся издание, где стали печататься систематические обзоры книг и статей по украиноведению.
Они были сразу замечены в России. Филолог и библиограф А. Лященко (1871–1931) отмечал год спустя, что «особенно хорошо поставлен в «Записках» отдел библиографии, он отличается замечательной полнотой: все сколько-нибудь заметные труды по изучению Южной
России нашли здесь обстоятельную оценку; даны отзывы о ряде небольших брошюр, вышедших в Полтаве, Каменец-Подольске, Варшаве, не говоря уже о больших исследованиях;
перечислены и охарактеризованы статьи периодических изданий, не исключая русских провинциальных. Историческая литература России не имеет ничего подобного (курсив наш. –
Д.Б.); в виду этого, «Записки» приобретают особый интерес и значение <…> излагают содержание книг, едва ли доходящих до России». (Лященко А.И. «Записки наукового товариства
имени Шевченка» в 1895 г. (Т. V–VIII) // Отчет о заседаниях Имп. об-ва любителей древней
письменности в 1895–1896 гг. СПб., 1896. с. 10).
По инициативе М. Грушевского и под его председательством была создана Археографическая комиссия (1896), стала издаваться новая серия «Русской исторической библиотеки»
(«Руськая iсторичная бiблiотека») – «Українсько-руський архiв» (1906). Им неоднократно делались обзоры публикаций и новых работ по истории Древней Руси, Великого княжества
Литовского и т. д. В своей автобиографии М. Грушевский позднее вспоминал, каких трудов
стоили ему эти библиографические изыскания: «Даже книги или справки тяжело было добиться, хотя как же смертельно тяжело было работать в тогдашнем Львове, при отсутствии
какой-нибудь библиотеки по украинской истории или какой-нибудь другой украинской дисциплине» [6:401].
Библиографическую деятельность во Львове рассматривала Л. Ильницкая [8:165–183],
которая отмечает, что среди работ ученого нет таких, которые бы непосредственно касались
украинской библиографии, поскольку он специально библиографией не занимался (кроме рефератов в соответствующем разделе «Записок» и участия в разработке главных задач
библиографической комиссии НТШ). Тем не менее, благодаря М. Грушевскому появилась
первая «украинская реферативная информация – научная библиография высшего уровня,
которой и сегодня не имеет украинская библиография». Кроме того, «можно утверждать,
что М. Грушевский в НТШ заложил организационные основы украиноведческой библиографии» [7:51]. Соответственно, материалы комиссии расцениваются сейчас как один из основных источников национальной библиографии Украины.
Думается, однако, что было бы ошибкой недооценивать громадную библиографическую
работу по истории, проведенную М. Грушевским для подготовки труда «Iсторiя УкраїниРуси» (Львiв; Київ, 1898–1936. Т. 1–10, кн. 1–13), доведенного хронологически до 1658 Г. В
нем М. Грушевский не только обобщил данные своих предшественников, но и использовал
всю доступную ему библиографическую информацию по истории Украины.
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В «Истории Украины-Руси» М. Грушевский давал библиографические сведения в примечаниях («примiтках») – подстрочных и в конце книги. В предисловии ко второму изданию
(Львов, 1904) он специально оговорил, что по практическим соображениям постарался сократить объем подстрочных примечаний и, наоборот, расширил примечания в конце каждой книги. В первом томе приводится список сокращений в названиях источников и литературы («Пояснення скорочених цитат», с. 603–604).
Если в начале подстрочные примечания – чаще всего ссылки (а затем уже разъяснения),
то в конце книги примечания превращаются в библиографические обзоры. Например, в третьем томе (с. 347–352) «Русской правде» посвящена «примитка» 28 («Лїтература староруського права й його джерел»). Сначала перечисляются издания этого источника, потом – труды
ученых, исследовавших его, в т. ч. на польском и немецком языках, причем констатируется,
что литература «Русской правды» и вообще древнерусского права очень велика и не перестает увеличиваться, поскольку это вошло в программу «русского права» в российских университетах.
Для издания на русском языке (Киевская Русь. Т. 1: Введение. Территория и население в
эпоху образования государства. Извл. из 2-го укр. изд. СПб., 1911. 490 с. Соответствует первым четырем главам т. 1 «Истории Украины-Руси») М. Грушевский, судя по всему, несколько
переработал и обновил библиографические сведения. В этом издании также сохранено сочетание подстрочных ссылок и обзоров литературы в примечаниях. В обзорах заслуживает
внимания группировка материала, который, как правило, делится на общие работы и специальные (т. е., посвященные конкретным темам).
Ценность библиографического аппарата «Истории Украины-Руси» осознавалась уже современниками. Представляет интерес недавно опубликованная переписка русских ученых –
историка С. Платонова и филолога А. Шахматова (в 1906–1920 гг. – председателя Отделения
русского языка и словесности Академии наук) с великим князем Константином Константиновичем (в 1885–1915 гг. – президент Петербургской академии наук). Речь идет о судьбе
М. Грушевского:
«Михаил Грушевский обладает большим ученым талантом и для исторической науки,
независимо от его «теорий», сделал очень много <…> имеет серьезные, всеми учеными признанные заслуги в деле исторического изучения древнейших эпох русской истории <…> и
потому достоин особого к себе внимания и возможности снисхождения» (письмо С.Ф. Платонова от 9 декабря 1914 г.). А. Шахматов, говоря о «великих заслугах Грушевского перед
исторической наукой» особо подчеркивал, что «критический аппарат в его восьмитомной
истории можно назвать классическим и единственным после Карамзина» (курсив наш. –
Д.Б.; письмо от 26 декабря 1914 г.) [11:218–221]. Безусловно, методика научной работы Грушевского сформировалась с учетом общерусских традиций; его деятельность за границей (в
т. ч. библиографическая) не проходила незамеченной представителями отечественной научной элиты.
Итак, в статье о М. Грушевском желательно было бы отразить и эти моменты, связанные
с его деятельностью в области книжной культуры.
В целом биографика деятелей книжной культуры Беларуси, Украины и России находится на той стадии развития, когда только совместные (или хотя бы совместно скоординированные) проекты могут дать реальный эффект. Очевидно, организация такого совместного
проекта является актуальной и весьма своевременной. Подготовка биобиблиографического
справочника по данной тематике могла бы предварить создание фундаментального обобщающего труда – энциклопедии «Книжная культура славянских народов (Беларусь, Россия,
Украина)». Но это уже тема для другого проекта, который необходимо готовить долго и тщательно.
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План-проспект

Приложение 1
Рабочий вариант (для обсуждения)

Название проекта: Биобиблиографический словарь (справочник) «Деятели академической науки и их вклад в книжную культуру России, Беларуси и Украины» (название рабочее).
Цели проекта: подытоживающая, презентационная, научно-информационная, осуществление которых поможет представить все многообразие деятельности академических структур в области книжной культуры России, Беларуси и Украины.
Хронологический охват материала: со времени основания Императорской академии наук
в Санкт-Петербурге (1724 г.–2014 г. , период 290 лет).
Институциональный охват материала: Императорская (Петербургская) академия наук;
Российская академия; Российская академия наук; АН СССР; АН БССР; АН УССР; НАН Беларуси; НАН Украины.
Критерии отбора персоналий:
а) академики и сотрудники академических учреждений, способствовавших организации
академического книгоиздания;
б) академики и сотрудники академических учреждений, которые внесли вклад в теоретическую разработку различных аспектов книжной культуры;
в) члены Научно-издательских советов, руководители и ведущие специалисты библио
тек, информационно-библиографических центров, издательств и типографий, входящих
(входивших) в системы Академий наук;
Примечание: в этом случае неизбежно придется проводить достаточно жесткий отбор,
точные границы и критерии которого можно будет разработать дополнительно;
г) книговеды, библиотековеды, библиографоведы, которые разрабатывали вопросы
книжной культуры, связанной с особенностями функционирования академических структур.
Примечание: в справочник включаются только деятели, уже закончившие свой жизненный путь.
Справочник будет предварять либо общая (комплексная, из трех частей), либо три отдельных статьи о развитии академического книгоиздания (вклада академической науки в
развитие книжной культуры) трех стран – России, Украины, Беларуси.
Биографические статьи о персоналиях (с библиографическими сведениями) будут носить энциклопедический характер.
Основной текст справочника – на русском языке, библиография прежде всего отбирается на трех главных языках (русский, украинский, белорусский); при необходимости – включаются сведения о публикациях на европейских языках; к изданию прилагается развернутая
аннотация на английском языке.
Ориентировочный объем 12–15 а.л. (предварительный расчет).
Проект предполагается выполнить в течение трех лет. Затем издать в традиционном исполнении (книга), а также сделать доступными материалы справочника в электронном варианте в режиме он-лайн.
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Приложение 2
Список персоналий по Российской академии наук
(академики и члены-корреспонденты)
1. Аверинцев Сергей Сергеевич (литературоведение) 20 в.
2. Аделунг Федор Павлович (история) 19 в.
3. Адрианова-Перетц Варвара Павловна (история литературы) 20 в.
4. Аксаков Сергей Тимофеевич (писатель) 19 в.
5. Байер Готлиб Зигфрид (историк) 18 в.
6. Балухатый Сергей Дмитриевич (история литературы) 20в.
7. Баузе Федор Григорьевич (историк права) 18 в.
8. Белокуров Сергей Алексеевич (историк) 19–20 вв.
9. Бередников Яков Иванович (историк, археограф) 19 в.
10. Берков Павел Наумович (филолог) 20 в.
11. Билярский Петр Спиридонович (филолог) 19 в.
12. Благой Дмитрий Дмитриевич (филолог ) 20 в.
13. Бодянский Иосиф Максимович (филолог) 19 в.
14. Болховитинов Евфимий Алексеевич (филолог)19 в.
15. Будилович Антон Семенович (филолог) 19 в.
16. Бунин Иван Алексеевич (писатель) 20 в.
17. Буслаев Федор Иванович (история искусств) 19 в.
18. Буссе Иван Фомич (историк) 18 в.
19. Бычков Афанасий Федорович (библиограф) 19–20 вв.
20. Бычков Иван Афанасьевич (библиограф) 19–20 вв.
21. Бэр Карл Максимович (библиотекарь, естествоиспытатель) 19 в.
22. Вавилов Николай Иванович (биолог, библиограф и пр.) 20 в.
23. Вавилов Сергей Иванович (физик, энциклопедист и пр.) 20 в.
24. Вернадский Владимир Иванович (естествоиспытатель) 20 в.
25. Викторов Алексей Егорович (библиограф) 19 в.
26. Виноградов Владимир Владимирович (филолог) 20 в.
27. Вольф Христиан (философ) 18 в.
28. Востоков Александр Христофорович (филолог) 19 в.
29. Вяземский Петр Андреевич (поэт)19 в.
30. Гаспаров Михаил Леонович (литературовед) 20 в.
31. Гильфердинг Александр Федорович (историк) 19 в.
32. Гнедич Николай Иванович (поэт) 19 в.
33. Гончаров Иван Александрович (писатель) 19 в.
34. Горский Александр Васильевич (историк церкви, археограф) 19 в.
35. Готье Юрий Владимирович (историк) 20 в.
36. Грабарь Игорь Эммануилович (историк искусств) 20 в.
37. Греков Борис Дмитриевич (историк) 20 в.
38. Греч Николай Иванович (филолог) 19 в.
39. Григорович Виктор Иванович (филолог) 19 в.
40. Грот Константин Яковлевич (филолог) 19–20 вв.
41. Грот Яков Карлович (филолог) 19 в.
42. Грушевский Михаил Сергеевич (историк) 19–20 вв.
43. Даль Владимир Иванович (этнограф) 19 в.
44. Дашков Дмитрий Васильевич (писатель) 19 в.
45. Дашкова Екатерина Романовна (мемуарист) 18 в.
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна (историк) 19–20 вв.
Довнар-Запольский М.В. (историк) 19–20 вв.
Домашнев Сергей Герасимович (писатель) 18 в.
Достоевский Федор Михайлович (писатель) 19 в.
Дубровский Петр Павлович (филолог) 19 в.
Ефремов Петр Александрович (библиограф) 19 в.
Жуковский Василий Андреевич (поэт) 19 в.
Забелин Иван Егорович (историк) 19 в.
Иконников Владимир Степанович (историк) 19–20 вв.
Кавелин Лев Александрович (арх. Леонид) (библиограф, историк) 19 в.
Калайдович Константин Федорович (историк) 19 в.
Калачов Николай Васильевич (историк) 19 в.
Карамзин Николай Михайлович (историк, писатель) 19 в.
Кареев Николай Иванович (историк) 19–20 вв.
Карский Ефим Федорович (филолог, историк) 19–20 вв.
Кеппен Петр Иванович (экономист, библиограф) 19 в.
Ключевский Владимир Осипович (историк) 19 в.
Кобеко Дмитрий Фомич (историк, библиограф) 19 в.
Ковалевский Иосиф Михайлович (востоковед) 19 в.
Короленко Владимир Галактионович (писатель) 19–20 вв.
Корш Федор Евгеньевич (филолог) 19 в.
Костомаров Николай Иванович (историк) 19 в.
Котляревский Александр Александрович (филолог) 19 в.
Котляревский Нестор Александрович (филолог) 19–20 вв.
Крачковский Игнатий Юлианович (филолог) 20 в.
Крылов Иван Андреевич (поэт) 19 в.
Куник Арист Аристович (филолог, библиограф) 19 в.
Ламанский Владимир Иванович (филолог, историк) 19 в.
Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (историк) 19–20 вв.
Линде Самуил Иванович (филолог) 19 в.
Линниченко Иван Андреевич (историк) 19–20 вв.
Лихачев Дмитрий Сергеевич (филолог) 20 в.
Лихачев Николай Петрович (историк) 19–20 в.
Ломоносов Михаил Васильевич (естествоиспытатель) 18 в.
Лужков Александр Иванович (библиотекарь) 18 в.
Луначарский Анатолий Васильевич (философ) 19–20 вв.
Майков Николай Александрович (филолог) 19 в.
Майков Леонид Николаевич (филолог) 19 в.
Максимович Михаил Александрович (этнограф) 19 в.
Малеин Александр Иустинович (филолог) 20 в.
Марр Николай Яковлевич (историк, филолог) 20 в.
Миллер Герард Фридрих (историк) 18 в.
Моисеев Никита Николаевич (естествоиспытатель) 20 в.
Невоструев Капитон Иванович (палеограф) 19 в.
Нечкина Милица Васильевна (историк) 20 в.
Никитенко Александр Васильевич (филолог) 19 в.
Никольский Николай Константинович (филолог) 20 в.
Норов Авраам Сергеевич (языковед, собиратель рукописей) 19 в.
Обручев Владимир Афанасьевич (геолог, библиограф) 20 в.
Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (филолог) 19–20 вв.
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96. Ольденбург Сергей Федорович (востоковед, библиограф) 20 в.
97. Орлов Александр Сергеевич (историк литературы) 20 в.
98. Панченко Александр Михайлович (историк, филолог) 20 в.
99. Пекарский Петр Петрович (историк) 19 в.
100. Перетц Владимир Николаевич (филолог) 19–20 вв.
101. Петрянов-Соколов Игорь Васильевич (химик) 20 в.
102. Пешков (Горький) Алексей Максимович (писатель) 19–20 вв.
103. Пиотровский Борис Борисович (историк) 20 в.
104. Пичета Владимир Иванович (историк) 19–20 вв.
105. Платонов Сергей Федорович (историк) 19–20 вв.
106. Плетнев Петр Александрович (филолог) 19 в.
107. Погодин Михаил Петрович (историк) 19 в.
108. Покровский Михаил Николаевич (историк) 19–20 вв.
109. Полевой Николай Александрович (историк) 19 в.
110. Поленов Дмитрий Васильевич (историк, библиограф) 19 в.
111. Потебня Александр Афанасьевич (филолог) 19 в.
112. Раушенбах Борис Викторович (философ) 20 в.
113. Рейсс Фердинанд Федорович (библиотекарь) 19 в.
114. Ровинский Дмитрий Александрович (историк искусств) 19 в.
115. Рыбаков Борис Александрович (историк) 20 в.
116. Рязанов Давид Борисович (историк) 20 в.
117. Саитов Владимир Иванович (филолог, библиограф) 19 в.
118. Сакулин Павел Никитич (литературовед) 19–20 вв.
119. Сахаров Иван Петрович (палеограф) 19 в.
120. Сенковский Осип Иванович (востоковед) 19 в.
121. Сербинович Константин Степанович (историк) 19 в.
122. Сидоров Алексей Алексеевич (историк искусств) 20 в.
123. Симони Павел Константинович (филолог) 19–20 вв.
124. Сказкин Сергей Данилович (историк) 20 в.
125. Скачков Петр Емельянович (синолог, библиограф) 20 в.
126. Снегирев Иван Михайлович (историк) 19 в.
127. Соболевский Алексей Иванович (филолог) 19–20 вв.
128. Солженицын Александр Исаевич (писатель) 20 в.
129. Соловьев Владимир Сергеевич (философ) 19 в.
130. Соловьев Сергей Иванович (историк) 19 в.
131. Сперанский Михаил Несторович (филолог) 19–20 вв.
132. Срезневский Всеволод Измайлович (филолог) 19–20 вв.
133. Срезневский Измаил Иванович (филолог) 19 в.
134. Стасов Владимир Васильевич (библиотекарь) 19 в.
135. Стриттер (Штриттер) Иван Михайлович (историк) 18 в.
136. Строев Павел Михайлович (историк) 19 в.
137. Сумцов Николай Федорович (фольклорист) 19–20 вв.
138. Сухомлинов Михаил Иванович (историк) 19 в.
139. Тарле Евгений Викторович (историк) 20 в.
140. Теплов Григорий Михайлович (писатель) 18 в.
141. Тихомиров Михаил Николаевич (историк) 20 в.
142. Тихонравов Николай Саввич (филолог) 19 в.
143. Толстой Лев Николаевич (писатель) 19–20 вв.
144. Торопов Владимир Николаевич (теория культуры) 20 в.
145. Тредиаковский Василий Кириллович (филолог) 18 в.
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146. Тургенев Александр Иванович (историк) 19 в.
147. Тургенев Иван Сергеевич (писатель) 19 в.
148. Уваров Алексей Сергеевич (историк) 19 в.
149. Удальцов Александр Дмитриевич (историк) 20 в.
150. Фет Афанасий Афанасьевич (поэт) 19 в.
151. Филиппов Александр Никитич (юрист) 19–20 вв.
152. Фридлендер Георгий Михайлович (филолог) 20 в.
153. Хомяков Алексей Степанович (философ) 19 в.
154. Цветаев Иван Владимирович (филолог) 19–20 вв.
155. Чертков Александр Дмитриевич (историк) 19 в.
156. Чехов Антон Павлович (писатель) 19–20 вв.
157. Чичерин Борис Николаевич (историк) 19 в.
158. Шахматов Алексей Александрович (филолог) 19 в.
159. Шевырев Степан Петрович (историк) 19 в.
160. Шереметев Сергей Дмитриевич (историк) 19–20 вв.
161. Шильдер Николай Карлович (историк) 19 в.
162. Шлецер Август Людвиг (историк) 18 в.
163. Шляпкин Илья Александрович (историк литературы) 19–20 вв.
164. Шмидт Отто Юльевич (математик, энциклопедист) 20 в.
165. Шмурло Евгений Францевич (историограф, археограф) 19–20 вв.
166. Штелин Яков Яковлевич (искусствовед) 18 в.
167. Шторх Андрей Карлович (экономист) 19 в.
168. Щепкин Вячеслав Николаевич (палеограф) 19–20 вв.
169. Щерба Лев Владимирович (языковед) 19–20 вв.
170. Щербатов Михаил Михайлович (историк) 18 в.
171. Языков Дмитрий Иванович (писатель) 18–19 вв.
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Приложение 3
АЛЕКСЕЕВ Петр Алексеевич (1731, Москва – 22.7.(3.8) 1801, там же) церковный деятель,
писатель, историк книги; действительный член Российской академии (1783). В 1738–1752 в
Славяно-греко-латинской академии; в 1752, не окончив курса, вышел из нее (получил место дьякона, затем священника (с 1771 – протоиерей) в Архангельском соборе Кремля); с
1759 – катехизатор Московского ун-та. Член Вольного Российского собрания при Московском
ун-те (с 1771). Известен как инициатор гонений на кружок Н.И. Новикова и его сторонников. поскольку считал масонов опасной «сектой еретиков и раскольников». Именно в результате письма А. (17 февр. 1785) духовнику Екатерины II И. И. Панфилову был запрещен ряд
масонских изданий, выпущенных новиковским кружком. После писем А. кабинет-секретарю А.В. Храповицкому, московскому губернскому прокурору М.П. Колычеву, московскому главнокомандующему А. А. Прозоровскому (см.: Русский архив, 1881, кн. 1, с. 218; 1882,
кн. 2, вып. 3/4, с. 73, 76–79), а также самой Екатерине II было начато следствие, приведшее
к аресту Н.И. Новикова (1792). Любопытно, что именно в новиковском «Опыте исторического словаря о российских писателях…» А. впервые упомянут как писатель. А. внес вклад
в развитие отечественной энциклопедистики: составил и издал «Церковный словарь, или
Истолкование речений славенских древних, також иноязычных, без перевода положенных в
Священном писании и других церковных книгах» (М., 1773–1779, ч. 1–3; 2-е изд. СПб., 1794,
ч. 1–3; 3-е изд. СПб., 1815–1818, ч. 1–5; 4-е изд. СПб., 1817–1819, ч. 1–5). Этот труд считается «своеобразной энциклопедией гуманитарных наук того времени» (Г. А. Лихоткин), один
из первых уделил значительное внимание церковно-славянской книжности. Один из зачинателей отечественного скориноведения: составил обширный комментарий к «Апостолу»
Ф. Скорины – «Рассмотрение славенской старопечатной книги Апостола, которая справлена
доктором Франциском Скориною из Полоцка, напечатана в Вильне 1525 г. в четверть листа»
(Опыт трудов Вольного Рос. собрания, 1783, ч. 6).
Лит.: Розанов Н. П. А. Алексеев и его время // Душеполезное чтение, 1869, № 1; Сухо
млинов М.И. История Рос. Академии. СПб., 1874. Вып. 1; Корсаков А. Н. 1) П. Алексеев, протоиерей московского Архангельского собора // Рус. арх., 1880, т. 2; 2) Из бумаг протоиерея
П. Алексеева // Там же. 1882, № 3; 3) Бумаги протоиерея П. Алексеева // Там же. 1892, № 4;
Лихоткин Г. А. Оклеветанный Коловион. Л., 1972; Немировский Е.Л. По следам Франциска
Скорины. Минск, 1980; Словарь русских писателей XVIII в. Л., 1988. Вып. 1 (Г. А. Лихоткин);
Илизаров С.С. Московская интеллигенция XVIII в. М., 1999.
БЕЛОКУРОВ Сергей Алексеевич (1(13). 9.1862, Москва – 3.12.1918, там же) историк,
археограф, библиограф, член-корреспондент Петербургской АН (1903). Ученик Е. Е. Голубинского. Окончил Московскую духовную академию (1886). С 1886 по 1918 служил в Московском главном архиве МИД. Активно участвовал в работе (с 1887) Общества истории
и древностей российских при Московском ун-те (с 1891 руководил его издательской деятельностью; с 1917 – секретарь). Составил библиографический указатель ко всем изданиям общества (по 1915 г. включительно; М., 1916). Внес существенный вклад в разработку
истории отечественного библиотечного дела и книжной культуры. В монографии (отклик на
книгу Н.П. Лихачева «Библиотека и архив московских государей в XVI столетии», 1894) «О
библиотеке московских государей в XVI столетии» (1898) проанализировал, с учетом данных источниковедения и историографии, возможность обнаружения библиотеки Ивана IV
Грозного в тайниках Кремля; реконструировал историю ее возможного бытования. «Журнал
Министерства народного просвещения» предложил «вопрос о царской библиотеке считать
исчерпанным» (1899). Отзывы: Соколов М.И. // ЧОИДР. 1897. Кн. 3. Отд. 4. с. 1–15; Соболевский А.И. // Вестник археологии и истории. 1900. с. 269–281; Кобеко Д.Ф. // Отчет о 42-м
присуждении наград гр. Уварова. СПб., 1902. с. 183–208. В монографии «Арсений Суханов»
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(ч. 1–2, 1891–1893) одним из первых проследил историю русско-южнославянских книжных
связей, а также вопросы комплектования Патриаршей библиотеки («Собирание патриархом
Никоном книг о Востоке», 1883). Опубликовал важные документы по истории Московского
печатного двора, в т. ч. его опись 1649.
Архив: РГАДА, ОР РГБ.
Соч.: Известие истинное и показание светлое о новоисправлении книжном Сильвестра
Медведева. М., 1886; Материалы для русской истории. М., 1888; О мнимой библиографической редкости XVII в. М., 1891; Из духовной жизни московского общества XVII в. М., 1902.
Лит.: С. А. Белокуров. 1882–1907 гг. М., 1908; Богоявленский С. С. С. А. Белокуров // Исторический архив. 1919. Кн.1. с. 422–436; Ивлиев В.П. 1) «Рудознатец исторических богатств»
(120 лет со дня рождения С.А. Белокурова) // Сов. библиография. 1982. № 5. с. 60; 2) «В заботах о будущих изысканиях» [История развития московских б-к в исследованиях С.А. Белокурова] // Библиотекарь. 1983. № 6. с. 55–56; О трудах С. А. Белокурова по русской истории //
Богословский М.М. Историография, мемуаристика, эпистолярия. М., 1987; Демидова Н. Ф.
«Живой справочник для исследователей» // Краеведы Москвы. М., 1995. Вып. 2; Письма
С. Ф. Платонова Я. Л. Барскову и С. А. Белокурову // Археографический ежегодник за 1998 г.
М., 1999. с. 377–388.
ВИКТОРОВ Алексей Викторович (2(14).2.1827, с. Студенниково, Мценского у., Орловской губ. – 22.7(3.8).1883, Пятигорск, Терской обл.) археограф, библиограф, историк книги;
член Археографической комиссии (1870), чл.-корр. Петербургской АН (1879). Окончил Московскую Духовную академию (1850). В 1850–1861 в Московском Главном архиве Министерства иностранных дел, в 1861–1862 в б-ке Московского ун-та, с 1862 в Московском публичном и Румянцевском музеях (создатель и первый хранитель Отделения рукописей и старопечатных книг), заведующий архивом и канцелярией Оружейной палаты (1868–1880). В начале
1850-х в Синодальной б-ке вместе с ризничим архимандритом Саввой готовил «Указатель
Патриаршей ризницы» (М., 1855; 2-е изд. М., 1858), в котором составил алфавитный указатель греческих и славянских рукописей. Полемика В. с П. А. Бессоновым об истории Типографской б-ки в Москве (1858–1860) вызвала широкий общественный резонанс; статьи В.
фактически являются первым научным исследованием истории б-к Москвы. В статье «Замечательное открытие в древнерусском книжном мире» (1867) поставил вопрос о создании
в Москве полного собрания славянской старопечатной книжности. В докладе «Не было ли
в Москве опытов книгопечатания прежде первопечатного Апостола?» (1854, Киев) на III археологическом съезде впервые заявил о возможности существования в Москве т.н. анонимной типографии до И. Федорова. Составил описания рукописных собраний Д.В. Пискарева
(1871), В. И. Григоровича (1879), И. Д. Беляева (1881), П. И. Севастьянова (1881), а также
каталоги старопечатных книг, в т.ч. «Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых
приказов 1584–1725 гг.» (М., 1877–1883. Вып. 1–2), «Описи рукописных собраний в книгохранилищах Северной России» (М., 1890). Наиболее значительный для истории отечественной книжной культуры труд В. «Книгопечатание в России в ХVI в. прежде и около времени
издания Иваном Федоровым «Апостола» 1564 г.» остался неопубликованным.
Архив: ОР РГБ.
Соч.: Библиотека и историческая деятельность Московской Синодальной типографии //
Московские ведомости. 1859. № 285. 288, 291; Отд. отт. М., 1859; Историческая деятельность
Московской Синодальной типографии по поводу статьи П. А. Бессонова // Наше время. 1860.
№ 5, 8, 10, 12; Отд. отт. М., 1860.
Лит.: Собко Н. П. Некролог // Журнал Министерства народного просвещения. 1883. № 9.
Отд. 4. с. 52–61; Письма А. Е. Викторова к И. И. Срезневскому // Записки Отдела рукописей
Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. 1962. Вып. 25. с. 408–415; Толстяков А. П. А. Е. Викторов //
Федоровские чтения, 1974. М., 1976. с. 61–70; Алексей Егорович Викторов: Биобиблиогр.
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указ. / Сост. Е. Л. Немировский. М., 1982; Силаева З. А. Личный архив А. Е. Викторова // Вестник архивиста. 1994. № 3. с. 46–49.
ЛЕОНИД (в миру Лев Александрович Кавелин), архимандрит (20.2(4.3).1822, с. СпасВолженское Вяземского у. Смоленской губ. (или, по др. данным, 19.2(3.3)/22.2(6.3.), с. Грива,
Козельского у. Калужской губ.) – 22.10(3.11).1891, Троице-Сергиева Лавра) религиозный деятель, историк, археограф, библиограф. Двоюродный брат историка К. Д. Кавелина. Членкорреспондент Петербургской АН (1881), Археографической комиссии (1863), почетный
член Московской духовной академии (1884) и др. Окончил 1-й Московский кадетский корпус (1840); с 1852 в отставке. В 1857 принял постриг в Оптиной пустыни. В 1863–1869 в Иеру
салиме (в составе Русской духовной миссии; затем ее начальник, освятил первый русский
храм в этом городе) и Константинополе. В 1869–1877 настоятель Воскресенского Новоиерусалимского монастыря (Московская губ.); в 1877–1891 наместник Свято-Троице-Сергиевой
Лавры. Автор описаний рукописных собраний монастырей, в т.ч.: «Славянские рукописи,
хранящиеся в ризнице Свято-Троице-Сергиевой Лавры» (1881), «Описание славяно-русских
рукописей книгохранилища ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого монастыря» (1871). Л. Также первым описал рукописи и старопечатные книги Афонских монастырей (Св. Павла и Хиландар). Дополнил и издал труд П. М. Строева «Описание рукописей монастырей Волоколамского, Новый Иерусалим, Савина-Сторожевского и
Пафнутиева Боровского» (СПб., 1891). Большое значение имело «Систематическое описание
славяно-русских рукописей собрания графа А. С. Уварова» (М., 1893-1894. Вып. 1–4) Как и
А. Е. Викторов, Л. обосновывал московское происхождение т. н. безвыходных (анонимных)
русских печатных изданий (до И. Федорова).
Соч.: Благовещенский иерей Сильвестр и его писания // ЧОИДР. 1874. Кн. 1. Отд. 1.
С. 1–110 (Соавт.: Д.П. Голохвастов); Историческое описание Свято-Троице-Сергиевой Лавры. М., 1879. Ч. 1–2 (соавт.: А. В. Горский); Евангелие, напечатанное в Москве 1564–1568:
Библиографическое исслед. М., 1883; Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами // ЖМНП. 1884. май. с. 39–54; Святая Русь, или сведения о всех святых и
подвижниках благочестия на Руси ( до XVIII в.) обще и местно чтимых…: Справ. Книжка по
русской агиографии. СПб., 1891.
Лит.: Шереметев С. Д. Архимандрит Леонид (Кавелин). М., 1901; Немировский Е. Л. По
следам первопечатника. М., 1983; Ильинская А.В. Жизнеописание и обзор трудов архимандрита Леонида Кавелина // Библиотека и история. М., 1994. Вып. 2. с. 62–74.
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ВКЛАД АКАДЕМИКОВ ПЕРВОГО СОСТАВА БЕЛОРУССКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ КНИГОПЕЧАТАНИЯ
Рассматривается научная деятельность академиков первого состава Белорусской академии наук
в области изучения истории и культуры Беларуси. Особое внимание уделяется работам по истории
книгопечатания, авторами которых являются известные ученые: историки Владимир Пичета, Вацлав
Ластовский, Василий Игнатовский, языковед Степан Некрашевич.
Ключевые слова: Белорусская академия наук, академики, научная деятельность, история Беларуси, история книгопечатания.
In the article the scientific activity of the first academicians of the Belarusian Academy of Sciences in the
field of history and culture of Belarus is considered. Special attention is given to the works on book printing
history, the authors of which are well-known scientists: historians Vladimir Picheta, Vatslav Lastovskiy, Vasiliy
Ignatovskiy, linguist Stepan Nekrashevich.
Key words: Belarusian Academy of Sciences, academicians, scientific activity, history of Belarus, book
printing history.

В октябре 1928 г. ЦИК и СНК БССР приняли постановление «О реорганизации Института белорусской культуры в Белорусскую академию наук» [1]. Реорганизацию провели 1 января 1929 г. Первыми действительными членами (академиками) Белорусской академии наук
стали известные представители науки, литературы и общественные деятели: В.Игнатовский,
Я.Колас, Я.Купала, В.Ластовский, С.Некрашевич, В.Пичета, Г.Горецкий и др. В состав Белорусской академии наук также вошли представители Академии наук СССР и Академии наук
УССР [2:14].
Одним из важных направлений деятельности академиков первого состава Белорусской
академии наук было изучение истории и культуры Беларуси. Некоторые ученые в той или
иной степени затрагивали в своих работах и проблемы книжной культуры, развития книгопечатания.
Основатель белорусской советской исторической науки Владимир Иванович Пичета
родился 9 (21) октября 1878 г. в Полтаве. Его отец Йован Пичета, серб по национальности,
окончил Киевскую духовную академию, был ректором сначала Витебской, а затем Полтавской духовных семинарий [3:137–138]. Мать ученого – Мария Григоренко – была дочерью
служащего Киевской казенной палаты.
В 1897 г. В. Пичета окончил Полтавскую классическую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. «И хотя в дальнейшем непосредственным учителем Владимира Ивановича становится М. Любавский, самые сильные
впечатления его от университета связаны с блестящей личностью В. Ключевского, который
дал отличный отзыв о его дипломной (тогда называвшейся кандидатской) работе «Юрий
Крижанич о Московском государстве». Владимир Иванович всегда любил вспоминать об
этом, прибавляя: «Ключевский один, других историков много» [4:5].
В 1901 г. В. Пичета окончил Московский университет с дипломом первой степени. После окончания университета и до 1922 г. он преподавал русский язык и литературу в сред230
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них учебных заведениях Москвы, Екатеринослава, Киевской губернии. В 1910 г. В. Пичета
был утвержден в звании приват-доцента Московского университета. В феврале 1918 г. он
защитил диссертацию на степень магистра русской истории по первому тому монографии
«Аграрная реформа Сигизмунда Августа в Литовско-Русском государстве». В марте этого же
года ему была присвоена степень доктора русской истории за второй том монографии.
С именем В. Пичеты связано создание Белорусского государственного университета. По
предложению правительства БССР он возглавил Московскую комиссию по организации
университета в Минске, а в июле 1921 г. Наркомпрос БССР назначил В. Пичету ректором
Белорусского университета.
Именно в Беларуси В. Пичета сложился как один из крупнейших организаторов исторической науки. Оставаясь прежде всего исследователем социально-экономической истории
Белоруссии XVI – начала XVIII в., он в эти годы много внимания уделял и истории белорусской культуры. Особенно его интересовала проблема «белорусского возрождения» XVI в.
Правительство БССР высоко оценило научную, педагогическую и общественную деятельность В. Пичеты. 30 октября 1926 г. в связи с 25-летием научной и педагогической деятельности ему было присвоено почетное звание заслуженного профессора БССР.
В. Пичета был одним из инициаторов создания Академии наук БССР. Выступая на VIII
Всебелорусском съезде Советов 11 апреля 1927 г., Владимир Иванович отметил, что в Беларуси есть много выдающихся ученых, которые смогли бы отдавать свои силы развитию науки. Поэтому необходимо подумать над созданием Белорусской академии наук [5]. В 1928 г.
В. Пичета стал действительным членом Академии наук.
В октябре 1929 г. В. Пичету не избрали ректором университета, за ним сохранили только должность профессора. Через год он был арестован и оказался под следствием вместе с
другими представителями науки и образования, которым было предъявлено обвинение в
деятельности с целью осуществления планов интервенции против СССР. 6 декабря 1930 г. он
был лишен звания академика. В августе 1931 г. ученый был выслан в Вятку. Благодаря вмешательству министра иностранных дел Чехословакии Э.Бенеша в 1934 г., В. Пичета был отозван
из ссылки. Его перевели в Воронеж, где он работал профессором Воронежского педагогического института, читал курс истории СССР. В 1935 г. дело В. Пичеты было пересмотрено, и
он был досрочно освобожден. В 1940 г. постановлением Совнаркома БССР В. Пичета был
восстановлен в звании академика АН БССР.
Возвратившись в Москву, В. Пичета работал старшим научным сотрудником Института
истории АН СССР, профессором Московского педагогического института им. В.И. Ленина.
В 1939 г. по его инициативе в Институте истории АН СССР был создан сектор славяноведения и кафедра истории южных и западных славян на историческом факультете МГУ, которые возглавил В. Пичета. В том же году он был избран членом-корреспондентом АН СССР,
а в 1946 г. – академиком АН СССР.
В.И.Пичета – автор более 500 работ, около 150 из них посвящены истории Беларуси.
В 1926 г. Институт белорусской культуры по инициативе В. Пичеты выпустил юбилейный сборник, посвященный 400-летию появления печатной книги в Беларуси. В. Пичета был
председателем редакционной комиссии и автором ряда статей, которые вошли в сборник:
«Полацкая зямля ў пачатку XVI сталецьця», «Беларускае Адраджэньне ў XVI сталецьці»,
«Друк на Беларусі ў XVI і XVII сталецьцях», «Scoriniana».
«Scoriniana» представляет собой обстоятельный обзор всех работ, опубликованных с
70-х гг. XVIII в. до середины 20-х гг. ХХ в., в которых рассматриваются вопросы, связанные с
деятельностью белорусского первопечатника Франциска Скорины. В работе анализируются
монографии и статьи российских, белорусских, украинских, польских и чешских авторов.
В обзоре «Scoriniana» автор выделяет два этапа в изучении деятельности Скорины. Первый период охватывает работы, опубликованные до конца 80-х гг. XIХ в. Как пишет В. Пичета, «первый период в изучении скорининского вопроса был связан с находкой в библиотеках
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и книжных собраниях скорининских изданий. Это вынуждало исследователей в своих работах касаться деятельности Скорины как печатника и переводчика, а в связи с этим также
затрагивать и другие вопросы, опосредованно связанные с переводческой деятельностью
Скорины» [6:285]. По мнению В. Пичеты, «интерес к Ф. Скорине появился только с середины 70-х годов XVIII в. благодаря тому, что библиотекарь Академии наук Бакмейстер нашел в
библиотеке Академии несколько скорининских изданий» [6:285]. Описывались в литературе
издания Скорины, обнаруженные в библиотеке бывшего Министерства иностранных дел,
библиотеке монастыря Святого Онуфрия во Львове, других библиотеках и книжных собраниях. Особое место отводит В. Пичета работе И. Каратаева, «который дал новое и точное
описание всех скорининских изданий» [6:287]. Это описание «значительно дополнило и расширило известные ранее описания Сопикова и Сахарова» [6:287].
В числе проблем, обсуждаемых исследователями, были не только вопросы о месте и времени издания книг Ф. Скорины, но и о личности самого первопечатника. Некоторые исследователи «не добавили ничего нового к жизнеописанию Ф. Скорины и ограничивались
только повторением того, что было высказано ранее» [6:287]. Другие авторы, «которые стремились проникнуть в тайну скорининской жизни и деятельности, часто высказывали фантастические мысли, не имея никаких оснований и руководствуясь исключительно субъективными суждениями» [6:286].
Серьезные разногласия исследователей вызвал вопрос о вероисповедании Ф. Скорины,
так как оценка характера и целей деятельности просветителя давалась в зависимости от того,
к православным, протестантам или католикам его относили. Попытки некоторых авторов
(И. Добровольский, О. Новицкий, С. Линде и др.) представить Ф. Скорину католиком В. Пичета считал необоснованными: «мысль о католическом исповедании Скорины была пущена
в ход не столько по причине объективных данных, которые были у исследователей, сколько
по мнениям частично субъективным, частично политическим» [6:292]. Не соглашался Пичета и с отнесением Ф. Скорины к протестантскому вероисповеданию: «Надо отбросить фантастические суждения Головацкого о принадлежности Скорины к протестантству» [6:292],
«Чистович также бездоказательно принимает мысль Головацкого о протестантском исповедании Скорины» [6:293]. Приводит В. Пичета и высказывания тех авторов, которые считали
Ф. Скорину православным, например, А. Викторова: «этот выдающийся деятель в области
старорусской литературы принадлежал к православной церкви, по крайней мере, в своей
издательской деятельности он заботился не о расширении католичества или лютеранства
среди своих земляков, а об усилении среди них православия» [6:293].
Вопрос об источниках переводов Ф. Скорины, по мнению В. Пичеты, является «кардинальным вопросом в деле изучения его деятельности» [6:294]. В научной литературе были
высказаны две противоположные мысли об источниках перевода Ф. Скорины. Сторонники первой точки зрения считали источником перевода латинскую Библию-Вульгату. Другие
признавали, что Ф. Скорина использовал для перевода чешскую библию, например, Я. Головацкий нашел в Библии Ф. Скорины «много чехизмов, которых, понятно, не могло бы быть,
если бы Скорина не пользовался чешской библией» [6:295]. Обе точки зрения были «высказаны в самой общей форме и требовали нового пересмотра и доводов» [6:295].
Весьма спорным считал В. Пичета вопрос о языке скорининских изданий. Он считал необоснованными попытки некоторых авторов считать язык книг Ф. Скорины польским или
«литовско-русским», ибо «все авторы, которые стремились дать языку Ф. Скорины то или
иное определение, мало углублялись в особенности его языка» [6:296]. Только профессор московского университета Ф. Буслаев «первый научно отнесся к белорусскому языку» [6:296],
увидев в языке перевода библейских книг пример белорусской речи начала XVI столетия.
Как утверждает В. Пичета, «в середине 80-х годов XIХ столетия за языком Скорины твердо
закрепилось название языка белорусский» [6:297].
Второй этап обзора публикаций о Ф. Скорине В. Пичета начинает с монографического
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исследования профессора П. Владимирова «Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные издания и язык», которое он считал «исходным пунктом для всех тех исследователей,
которые позже в своих научных занятиях обращались к Скорине» [6:298]. Излагая взгляды разных авторов, П. Владимиров давал оценку их достоверности и аргументированности,
причем пытался связать жизнь и деятельность Ф. Скорины с общими культурными условиями того времени. Такой подход исследователя получил положительную оценку в работе
В. Пичеты.
«Богатое материалами и очень ценное выводами исследование П. Владимирова обратило на себя внимание в специальной научной литературе» [6:304], вызвало отклики таких
авторов, как А. Соболевский, М. Довнар-Запольский, А. Пыпин, работы которых В. Пичета
анализирует в третьем разделе обзора. Ученый также обращает особое внимание на исследования И. Шляпкина, обнаружившего новые документы в архиве Падуанского университета
о получении Ф. Скориной степени «в лекарских науках доктора» [6:313], и А. Миловидова,
опубликовавшего новые документы, касающиеся нахождения Ф. Скорины в Кенигсберге в
1530 году [6:313–314].
В заключительной части работы «Scoriniana» В. Пичета рассматривает труды по истории
и культуре Беларуси общего характера, в которых определенное место отводится деятельности Ф. Скорины. Это работы академика Е. Карского, В. Игнатовского, М. Горецкого, Н. Янчука. Высоко оценил В. Пичета работу Е. Карского «Доктор Франциск Скорина»: «Работа
Карского очень интересная и является обобщением всего материала, который мы до этого
имеем. Карский высоко ставит деятельность Скорины и считает, что все его издания есть
выдающееся во многих отношениях явление «западно-русской» культуры» [6:315]. Обзор
работ, посвященных Ф. Скорине, завершается характеристикой трудов, подготовленных к
400-летию белорусского книгопечатания и 350-летию книгопечатания в Украине.
В статье «Беларускае Адраджэнне ў XVI сталецьці» В. Пичета обращается к истории
славянского книгопечатания, отмечая при этом первостепенную роль Ф. Скорины в национально-культурном возрождении Беларуси. Как считал автор, Ф. Скорина оказал огромное
влияние на развитие других славянских типографий. Его издательская деятельность была
подхвачена Симоном Будным, «блестящим представителем белорусского гуманизма второй
половины XVI столетия, выдающимся представителем национально-культурной традиции
Скорины» [7:141]. Продолжателями культурно-просветительской деятельности Ф. Скорины
В. Пичета считает Василя Тяпинского и Мамоничей.
Статья «Друк на Беларусі ў XVI і XVII сталецьцях» посвящена анализу деятельности славянских типографий в XVI и XVII вв.: Пражской и Виленской типографий Ф. Скорины, Несвижской типографии Симона Будного, типографии Василя Тяпинского, Заблудовской типографии, типографии Мамоничей в Вильно, тіпографий виленских православных братств,
Могилевской, Кутеинской, Супрасльской типографий [8].
Исследованию деятельности Франциска Скорины, Симона Будного, Василия Тяпинского, Григория Ходкевича, Ивана Фёдорова, Петра Мстиславца, их роли в развитии белорусской культуры посвящена работа В. Пичеты «Культура Белоруссии в XVI в.», впервые опубликованная уже после смерти ученого [9: 633–714].
В конце жизни В. Пичета вновь обращается к проблемам книгопечатания при подготовке очерка, посвященного Ивану Фёдорову, для книги «Люди русской науки» (М.; Л., 1948).
Сложный жизненный путь В. Пичеты отразился и на судьбе его личной библиотеки, которая не сохранилась полностью. В Национальной библиотеке Беларуси выявлено и хранится около 70 единц из книжного собрания ученого. Тематически сохранившаяся коллекция
книг отражает его широкие научные интересы и включает издания по истории, археологии,
этнографии и фольклору, литературоведению, лингвистике; среди авторов – М. Довнар-Запольский, В. Игнатовский, А. Сапунов, А. Шлюбский, И. Сербов, Е. Карский и другие [10:117].
Белорусский историк, писатель, государственный деятель Вацлав Юстинович Ластов233
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ский родился 27 октября (8 ноября) 1883 г. на хуторе Колесниково Дисненского уезда (сейчас
Глубокский район Витебской области), окончил народную школу в местечке Погост в Дисненском уезде. «Будучи от природы очень способным, юноша самообразованием приобрел
немалые знания, находясь в 1904–1905 гг. в Петербурге, где устроился библиотекарем и слушал, как он сам позже писал, «зайцем» лекции в университете» [11:232–233].
В. Ластовский активно занимался национально-культурной деятельностью. С марта 1909
до 1914 г. он работал в Вильно секретарем редакции газеты «Наша ніва», одновременно заведовал первым белорусским книжным магазином; редактировал журналы «Саха» (1911–
1912), «Гоман» (1916–1917), «Беларускі сьцяг» (1921), «Крывіч» (1922–1927). С 1910 г. «Наша
ніва» начала публиковать отдельными статьями «Кароткую гісторыю Беларусі», которая затем вышла отдельным изданием в знаменитой типографии Мартина Кухты. В. Ластовский
стал автором первой книги по истории Беларуси, написанной на родном языке.
В 1919–1923 гг. В. Ластовский возглавлял Раду министров Белорусской Народной Республики, в 1920–1926 гг. находился в эмиграции в Ковно (Каунас), где занимался в основном научной, литературной и издательской деятельностью. В Ковно он издал «Падручны расійскакрыўскі (беларускі) слоўнік» (включает около 17 тысяч словарных статей), капитальный
труд «Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі: спроба паясьніцельнай кнігопісі ад канца Х да
пачатку ХІХ стагодзьдзя», другие белорусские книги.
В 1926 г. В. Ластовский вместе с другими деятелями белорусской научной и политической
эмиграции был приглашен в Минск на Академическую конференцию по вопросам языка.
Он увидел, как развивается белорусская национальная культура, как возрождается экономика республики. Огромное впечатление на него оказала разнообразная белорусская пресса,
создание широкой сети учебных заведений с преподаванием на белорусском языке, работа
белорусских издательств и Института белорусской культуры [11:240–241].
В 1927 г. В. Ластовский вернулся на родину, получил гражданство БССР, работал директором Белорусского государственного музея, затем ученым секретарем Института белорусской культуры [12:53].
После преобразования Инбелкульта в Академию наук в 1928 г. В. Ластовский был избран
действительным членом Белорусской академии наук, «назначен непременным секретарем
академии и занял должность заведующего кафедрой этнографии» [12:54].
Главной для В. Ластовского была научная работа и, прежде всего, участие в работе Комиссии по созданию словаря живого белорусского языка, редактировании этнографических
сборников, в этнографических экспедициях. Во время одной из таких экспедиций в Сибирь
для изучения быта земляков-белорусов В. Ластовский вместе с вице-президентом Белорусской академии наук С. Некрашевичем 21 июля 1930 г. был арестован и заключен в минскую
тюрьму по обвинению в участии в «Союзе освобождения Беларуси» в качестве одного из
его организаторов. 6 декабря 1930 г. В. Ластовский был лишен звания академика. Постановлением коллегии ОГПУ СССР от 10 апреля 1931 г. сослан на 5 лет в Саратов, где работал
заведующим отделом редких книг и рукописей библиотеки Саратовского университета. 20
августа 1937 г. В. Ластовский был снова арестован, как «агент польской разведки и участник
национал-фашистской организации» приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР
к высшей мере наказания. Расстрелян в Саратове 23 января 1938 г. Реабилитирован по обоим
приговорам [12:56].
Важное место в творчестве В. Ластовского занимало изучение проблем истории книжной
культуры Беларуси. В 1924 г. ученый опубликовал в журнале «Крывіч» статью о Франциске
Скорине, в которой, высоко оценивая его издательскую и просветительскую деятельность,
написал о «великом значении национальной деятельности Скорины» [13: 3]. Исследователь
видел в Ф. Скорине «значительную личность нашей истории», «первого человека с ученой
степенью доктора на востоке, гуманиста», «эпохиального православного мужа» [13:3], «культурнейшего человека своего времени, который ничем не уступал современным западноевро234

Н. Ю. Берёзкина

пейским деятелям ни умом, ни энергией, ни своими широкими помыслами» [13:10].
В 1926 г. В. Ластовский опубликовал книгу «Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі: спроба
паясьніцельнай кнігопісі ад канца Х да пачатку ХІХ стагодзьдзя». Это была книга большого
формата, большого объема (776 страниц), на хорошей плотной бумаге, богато иллюстрированная (включает образцы письма и печати, портреты, гравюры). Фундаментальный труд
В. Ластовского был первой попыткой выявить литературные памятники белорусского народа, «размежевать», с одной стороны, их с российскими литературными памятниками, а с
другой, – с украинскими.
В монографии «Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі» в хронологическом порядке (разделы книги сформированы по столетиям) рассматриваются белорусские книги и рукописи,
которые издавались на белорусском языке или на территории Беларуси.
Вспомогательный аппарат книги включает: «Слоўнік помнікаў старакрыўскай (беларускай) пісьменнасьці паводле прыведзеных у тэксце выпісак», в котором даются объяснения
слов, встречающихся в комментариях автора; «Выказ имен і рэчаў», «Выказ старакрыўскай
(беларускай) пісьменнасьці паводле зместу» (включает разделы «Святое письмо», «Религиозно-полемическая письменность», «Календари», «Юридическая письменность», «Школьные
учебники» и др.), «Выказ аўтараў, творы каторых або мысьлі выкарыстаны пры апрацаваньні
гэтай кнігі».
Как писал в предисловии сам автор, цель книги – показать, что письменность белорусского (или как его называет В. Ластовский, кривского) народа «по своей давности достигает
Х столетия, а по богатству памятников занимает первое место на восточной славянщине»
[14:VI] и потому в обязательном порядке должна быть введена в курс каждой кафедры славяноведения, особенно в курс каждой кафедры восточнославянского языкознания и письменности.
Книга В. Ластовского богата по содержанию. Она включает обзор более тысячи важнейших рукописных книг, грамот, старопечатных книг с начала зарождения белорусского письма (Х в.) до ХІХ в. При рассмотрении каждой книги дается небольшое описание ее внешнего
вида, а иногда и содержания. Для характеристики памятника письменности автор часто приводит выдержки из текста с целью «не только иллюстрации языка, но и в надежде, что таким способом удастся обратить внимание читающего общества на необходимость ввести в
курс наших средних школ преподавание старокривской письменности и грамматики, чтобы
связать современную письменность со старыми традициями» [14:VIII]. Однако, как отмечал
в рецензии на книгу С. Некрашевич, таких выдержек автор приводит сравнительно мало.
«Правда, из некоторых памятников выписки бывают достаточно значительные, доходя иной
раз до перепечатывания памятника… Благодаря им, работа В.Ластовского напоминает историческую хрестоматию белорусской письменности» [15:168–169]. Кроме того, как указывает
рецензент, автор приводит выписки «не текстуально, а переводя на современный литературный язык… Такие переводы значительно портят книгу, лишая ее научности» [15:169].
С. Некрашевич упрекает автора и в том, что из-за «рассуждений обще-исторического характера» и излишнего внимания к «развитию просвещения в Беларуси», книга В. Ластовского «приобретает уже характер не истории белорусской книги, а истории просвещения в Беларуси вместе с перечислением белорусских рукописных и печатных памятников» [15:169].
Хотя С. Некрашевич в своей рецензии указал на ряд существенных недостатков работы «Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі», «однако все они не мешают видеть в этой книге
плод капитальной работы автора» [15:171]. Следует отметить, что обстоятельная рецензия,
написанная С. Некрашевичем, свидетельствует о том, что он профессионально разбирается
в предмете исследования.
Белорусский языковед Степан Михайлович Некрашевич родился 26 апреля (8 мая)
1883 г. в деревне Даниловка Бобруйского уезда (сейчас Светлогорский район Гомельской
области), окончил в 1903 г. Паневежскую учительскую семинарию, в 1913 г. – Виленский
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учительский институт, с 1918 г. заведовал белорусской секцией при губернском отделе народного просвещения Одессы, в 1920–1925 гг. был заведующим литературно-издательским
отделом Наркомпроса БССР.
В 1921 г. С. Некрашевич стал председателем научно-терминологической комиссии. За
сравнительно короткое время комиссией было разработано около трех тысяч терминов в области грамматики, литературы, логики, арифметики, алгебры, ботаники, геометрии [16:3–4].
20 марта 1922 г. на базе научно-терминологической комиссии был создан Институт белорусской культуры (Инбелкульт) – первое многоотраслевое научно-исследовательское учреждение республики. С. Некрашевич принимал активное участие в организации Инбелкульта,
в 1922 г. стал его первым председателем, а с 1926 г. – председателем отдела гуманитарных наук
Инбелкульта.
С. Некрашевич разработал теоретические основы и принципы создания диалектологических словарей белорусского языка. Он возглавлял языковую комиссию Инбелкульта. Уже
к началу ее деятельности С. Некрашевич и М. Байков подготовили первые в Беларуси достаточно полные и научно разработанные словари: «Беларуска-расійскі слоўнік» (1926), который дает перевод на русский язык более 30 тыс. белорусских слов, и «Расійска-беларускі
слоўнік» (1928), включающий 60 тыс. слов. Несмотря на определенные недостатки с точки
зрения современного состояния лексических норм белорусского литературного языка, переводные словари С. Некрашевича и М. Байкова «явились важным этапом в истории нацио
нальной лексикографии» и «оставались наиболее обстоятельными работами этого типа»
[17:37].
В 1925 г. языковая комиссия была реорганизована в комиссию по созданию словаря живого белорусского языка во главе с председателем С. Некрашевичем и секретарем М. Байковым. По словам С. Некрашевича, «вместе с государственной жизнью Беларуси и расширением ее культуры встал неотложный вопрос разработки фундаментального словаря живого
белорусского языка» [18:164–165]. Комиссия поставила цель: подготовить по возможности
полный академического типа словарь живого белорусского языка размером примерно в 160 пе
чатных листов. Комиссия установила связь с профильной комиссией по созданию полного
словаря живого украинского языка при Украинской академии наук, куда в марте 1925 г. выезжал М. Байков [16:5].
В начале 1925 г. Наркомпрос БССР командировал С. Некрашевича для повышения лингвистической квалификации в научно-исследовательский институт языка и литературы при
Ленинградском университете, где он до июля 1926 г. в качестве научного сотрудника занимался белорусским языком под руководством академика Е. Карского. В Ленинграде С. Некрашевич организовал работу по выписке карточек из белорусских рукописных материалов, которые хранились в ленинградских научных учреждениях [16:5]. Проект словаря был
подготовлен, но работа вскоре остановилась в неблагоприятных политико-идеологических
условиях 1930-х годов, а собранные тогда материалы безвозвратно погибли во время фашистской оккупации Беларуси [16:6].
С. Некрашевич придавал большое значение проблемам истории белорусского языка и
изучению отдельных памятников старобелорусской письменности. В 1928 г. появилась его
большая статья «Мова кнігі Касьяна Рымляніна Ераміты: «О уставах монастиских», где подробно описаны особенности рукописного памятника, который хранился в Белорусском государственном музее в Минске, с точки зрения графики, фонетики, морфологии и синтаксиса [19]. В настоящее время этот памятник неизвестен исследователям, вероятно, его вывезли
во время фашистской оккупации [16:10].
Долгое время С. Некрашевич работал над исследованием «Васіль Цяпіньскі. Яго прадмова, пераклад евангелія на беларускую мову і мова перакладу». О некоторых его результатах
автор говорил еще на Академической конференции по реформе белорусского правописания.
Но исследование не увидело свет, и рукопись его, вероятно, погибла, во время Великой
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Отечественной войны [17:40].
После реорганизации Инбелкульта в Белорусскую академию наук С. Некрашевич в 1928 г.
был избран действительным членом и вице-президентом Академии, одновременно с 1929 г.
был директором Института языкознания АН БССР.
21 июля 1930 г. С. Некрашевич был арестован по делу «Союза освобождения Беларуси» и
по постановлению Коллегии ОГПУ БССР от 10 апреля 1931 г. выслан в Г. Сарапул (Удмуртия)
сроком на пять лет, повторно арестован и 19 декабря 1937 г. осужден к исключительной мере
наказания. Расстрелян 20 декабря 1937 г. в Минске. Реабилитирован по обоим обвинениям.
Восстановлен в звании академика в 1978 г. На долгое время ученый оказался забытым в белорусском языкознании, его работами никто не пользовался. В 1967 г. сотрудниками Института языкознания и академической библиотеки имени Якуба Коласа был издан библиографический указатель «Беларускае мовазнаўства», где в соответствующих разделах перечислены
важнейшие работы по языкознанию реабилитированного ученого [16:11].
Известный белорусский историк, педагог, общественный и политический деятель Василий Макарович Игнатовский родился 19 апреля 1881 г. в деревне Токари Брестского уезда
Гродненской губернии (сейчас Каменецкий район Брестской области), учился в духовных
учебных заведениях Вильно и Могилева, в 1902 г. поступил в Санкт-Петербургский историко-филологический институт, но был исключен за участие в студенческих волнениях. После
окончания в 1911 г. Юрьевского (Тартуского) университета был преподавателем в гимназии
Вильно, в Минском учительском институте. В декабре 1920 г. В. Игнатовский был назначен
на должность наркома просвещения БССР и занимался проблемами создания национальной школы.
В январе 1925 г. В. Игнатовский был избран председателем Института белорусской культуры. Положительно оценивая создание Белорусской академии наук, В. Игнатовский писал:
«Создание БАН означает переход белорусской культуры в высший класс. Необходима максимальная концентрация всех сил вокруг нее, необходимо максимальное внимание масс к
ней, необходимо максимальное содействие ей со стороны Партии, Советской власти, организованной рабоче-крестьянской общественности. Тогда она станет действительным центром новой культурной эпохи» [20:17]. С преобразованием Инбелкульта в Белорусскую академию наук В. Игнатовский в 1928 г. был избран академиком и стал первым президентом
Академии наук и одновременно директором Института истории.
В. Игнатовским написано более 40 научных работ, посвященных истории Беларуси, в
том числе «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі», выдержавший пять изданий, книги «Гісторыя
Беларусі ў ХІХ і ў пачатку ХХ сталецьця» (три издания), «Белоруссия» (четыре издания),
«1863 год на Беларусі», первое в белорусской историографии крупное исследование по истории восстания.
В 1917–1918 гг. ученый читал лекции студентам Минского учительского института, который был в то время эвакуирован в Ярославль, по разработанному им курсу «Кароткі нарыс
нацыянальнага і культурнага адраджэння Беларусі», который в 1921 г. был опубликован в
журнале «Вольны сцяг».
В 1919 г. вышел «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі», который является одним из первых
обобщающих трудов по истории Беларуси. Сведения о культуре и языке белорусского народа, роли книги в просвещении приводятся в разделах «Христианство и просвещение» (освещается деятельность Климента Смолятича, Кирилла Туровского, Евфросиньи Полоцкой),
«Братства в Беларуси».
В разделе «Культурная работа» В. Игнатовский рассматривает развитие книгопечатания
в Беларуси, деятельность Франциска Скорины, Симона Будного, Василя Тяпинского и других типографий. В.Игнатовский, в частности, пишет: «О высокой культуре Литовского-Белорусского государства свидетельствует значительное развитие белорусской печати» [21:69;
22:63; 23:88; 24:67]. «В обществе существует огромная потребность в белорусской книге. Что237
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бы удовлетворить эту книжную потребность, существует много типографий. Типографии
раскинулись по всей Беларуси, в больших и малых городах. Мы можем назвать типографии в
таких местах, как Вильня, Полоцк, Менск, Могилев, Несвиж, Любча, Заславль, Слуцк, Пинск,
Заблудово, Супрасль, Евье и т.д. Книжное дело идет быстрым шагом» [21:71; 22:65; 23:91;
24:69]. При этом ученый отмечает, что «белорусское печатное дело» связано с именем первого белорусского печатника Ф.Скорины. Как указывает В.И.Пичета, в книге В. Игнатовского
«характеристика личности Скорины сделана ярко и выразительно» [6:315].
В монографии «Гісторыя Беларусі ў ХІХ і ў пачатку ХХ сталецьця» В. Игнатовский рассматривает роль печати в общественно-политическом движении, расширение издательского
дела под влиянием культурно-национального движения, в частности, такие издания, как газеты «Гоман», «Минский листок», «Наша доля», «Наша ніва», книги белорусских писателей,
вышедшие в издательстве «Загляне сонца і ў наша ваконца» в Петербурге, и др. [25].
В январе 1931 г. В. Игнатовского по обвинению в национал-оппортунизме исключили из
рядов партии, сняли с должности президента Академии наук и фактически отстранили от
работы в академии. Он не видел возможности в создавшихся условиях доказать абсурдность
предъявляемых обвинений и 4 февраля покончил жизнь самоубийством.
Академики первого состава Белорусской академии наук, известные ученые: историки
В. Пичета, В. Ластовский, В. Игнатовский, языковед С. Некрашевич – внесли значительный
вклад в изучение памятников книжной культуры Беларуси. Вполне вероятно, что проблемы
книгопечатания получили бы освещение и в последующих работах исследователей, если бы
их судьбы не сложились столь трагично.
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Заступник директора Федеральної державної бюджетної установи науки Науковий і
видавничий центр «Наука» РАН, кандидат філологічних наук Марія Олексіївна Єрмолаєва виголосила спільну з директором цієї установи Володимиром Івановичем Васильєвим доповідь «Діячі академічної науки та їхній внесок у книжну культуру в
контексті розвитку енциклопедичних досліджень: до постановки проблеми», у якій
також зупинилася на питанні підготовки довідника про діячів книжної культури. У
доповіді окреслено низку проблем, які доведеться вирішувати при реалізації спільного
тристороннього проекту.
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В статье рассматриваются проблемы формирования источниковой базы книжной культуры. Обосновывается необходимость актуализации научного наследия деятелей академической науки, изучающих книжную культуру. Представлены критерии биобиблиографического справочника по данному
направлению.
Ключевые слова: книжная культура, деятели академической науки, биобиблиография.
The article is about the problems of formation of the source base of book cultureand the necessity to
update the scientific heritage of the figures of academic science, studying book culture. The authorspresented
the criteria of bibliographical reference in this direction.
Key words: book culture, figures of academic science, bio-bibliography.

В современный период, в условиях инновационного развития общества одним из направлений энциклопедических исследований могла бы стать теоретическая разработка новых научных направлений, возникающих в том числе и в сфере гуманитарного знания, и
подготовка соответствующих справочных и энциклопедических изданий, где результаты
исследований в данных областях были бы представлены комплексно и всесторонне. Это в
полной мере относится к книжной культуре, междисциплинарному научному направлению,
возникшему на стыке истории, культурологии, книговедения, социологии и получившему
достаточно широкое распространение в научном сообществе. Анализ материалов специальной печати позволяет сделать вывод о том, что проблемы изучения книжной культуры
находятся в поле зрения сотрудников исследовательских учреждений и научных библиотек,
преподавателей высших учебных заведений, издателей, книгораспространителей. Ее исследования осуществляются в теоретическом, историческом и прикладном аспектах. Разработка теоретических проблем книжной культуры предполагает установление ее состава
и структуры, а также определение сущностного значения данного понятия. В исторических
исследованиях рассматривается влияние книжной культуры на процессы, происходящие в
ходе исторического развития. Изучение прикладных проблем книжной культуры предполагает установление ее взаимосвязи со смежными дисциплинами, а также с отраслями книжного дела: издательским делом, книжной торговлей, библиотечным делом, библиографией.
Представляется, что всестороннее изучение книжной культуры обуславливает необходимость формирования ее источниковой базы, т.е. создание системы справочных и энциклопедических изданий, максимально полно раскрывающих соответствующие информационные ресурсы и многоаспектно представляющих итоги исследований в данной сфере.
Одним из направлений реализации этой задачи явилась подготовка биобиблиографи
ческой базы данных «История отечественной книжной культуры». Проект осуществляется
в Центре исследований книжной культуры ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН (ранее Научный центр исследований истории книжной культуры) с 2009 г. по настоящее время [1:50–62,
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2:82–90]. Его цель заключается в сборе и обобщении биографических сведений о деятелях
отечественной книжной культуры, в представлении библиографической информации об их
трудах и литературы о них.
Основное назначение базы данных состоит в кумуляции сведений, представленных в
различных источниках, введении в научный оборот ранее неизвестных архивных материалов, формировании свода публикаций по истории отечественной книжной культуры.
В ходе подготовки базы данных было установлено, что книжная культура не только является объектом специальных книговедческих исследований, но и занимает особое место в
гуманитарном знании в целом. Сложность и многоаспектность данного социокультурного
феномена обусловила наличие различных подходов к его определению. Так, в большинстве
публикаций понятие «книжная культура» отождествляется с историей книги и книжным
делом. В данном случае под «книжной культурой» понимается уровень развития книжного
дела, его отдельных составляющих и элементов.
Другой подход, который был использован в данном исследовании, предполагает рассмотрение книжной культуры как многоуровневой системы. Она позиционируется как самостоятельное междисциплинарное научное направление на стыке книговедения, культурологии,
истории, социологии. Во многом она определяет уровень развития общества, его культурный потенциал. Поэтому книжную культуру как систему следует рассматривать в системе
функционирования культуры, как составляющую культурного потенциала общества.
В ходе исследования было разработано и введено в научный оборот понятие «деятели
книжной культуры». При этом отмечалось, что те, кто изучает проблемы книжной культуры, не могут не иметь отношение к книжному делу. Однако обратная связь прослеживается
далеко не всегда. Исследования показывают, что книга, книжное дело, книжная культура и
научные дисциплины, изучающие их суть, историю и теоретико-методологические аспекты
(книговедение, теория и история культуры, история науки и техники), работают в едином
поле форм и функций культуры, образуя в существенной степени прочные связи (прямые
и обратные) с культурным потенциалом общества и достижениями цивилизации той или
иной исторической эпохи. Все это позволило при формировании базы данных применить
сравнительно новый обобщающий термин «деятели книжной культуры». При рассмотрении
их трудов был отмечен тот вклад, который они внесли непосредственно в историю книжной
культуры как научной дисциплины. Это были как итоги теоретических разработок, так и
практические решения по развитию каких-либо элементов книжной культуры или их групп.
Таким образом, поскольку в ходе реализации проекта книжная культура рассматривалась как самостоятельное междисциплинарное научное направление, как сложная многоуровневая система объектом настоящего исследования стала деятельность издателей, книгораспространителей, библиотекарей, библиографов, иллюстраторов, а также ученых, писателей, общественных деятелей, которые своей практической деятельностью либо исследовательской работой превнесли те или иные новации в развитие книжной культуры и ее базовых составляющих: культуры книги, культуры чтения, культуры книгораспространения на
протяжении XVIII – начала XXI вв.
С этих позиций значительный интерес представляет научное наследие деятелей академической науки (историков, филологов, социологов, культурологов), занимающихся изучением гуманитарных проблем. В ряде исторических и филологических исследований, осуществляемых в Академии наук, а также в письмах, записках, регламентирующих документах, авторами которых являются ученые, наряду с разработкой тех или иных научных направлений
содержатся их воззрения на книжность, книжную культуру, книжное знание.
Развитию книжной культуры как системы способствовали также нововведения, внедряемые в академическое книгоиздание, книгораспространение, библиотечную и биб
лиографическую деятельность. Об этом хотелось сказать подробнее.
Значительный вклад в формирование таких составляющих книжной культуры, как куль242
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тура книги, издательская культура, культура книгораспространения внес М. Ломоносов,
академик Петербургской академии наук [3:203–204, 4:409]. В статьях, письмах, записках ученого высказывались предложения по развитию научного книгоиздания, в частности по совершенствованию аппарата научной книги, организации распространения академических
изданий в городах Российской империи, совершенствованию редакторского процесса при
подготовке научных периодических изданий. Вопросами разработки эстетики книги занимался академик В. Тредиаковский [5:47–249]. Им была предпринята попытка разработки
теоретических основ и эстетических качеств шрифта, заложена система знаний о шрифте,
разработан соответствующий терминологический аппарат.
Ученые в немалой степени способствовали становлению библиографии как важнейшей
составляющей книжного дела, формированию славяно-русской археографии как научного
направления, обуславливающего необходимость выявления, изучения и учета рукописей и
ранних печатных книг [6, 7]. Так, в частности, ими были разработаны подробные библиографические описания этих источников, способствующие организации их научного изучения.
Различные аспекты изучения книжной культуры нашли отражение в трудах академика П. Пекарского [8, 9], посвященных истории отечественной истории науки, литературы и
просвещения. В них определялась роль академической типографии в становлении и развитии научного книгопечатания, полиграфического искусства в России. Автору удалось практически полностью воссоздать книжный репертуар первой четверти XVIII столетия, несмотря на то, что многие издания того периода были утрачены.
Деятели академической науки сыграли также огромную роль в становлении книговедения, истории книги и книжного дела, в разработке методологии книговедческих исследований.
Так, академиком Н. Никольским была реконструирована история монастырских библио
тек и, исходя из их функционального назначения, разработана типология их фондов [10].
В работе члена-корреспондента Петербургской академии наук П. Симони рассматривались
особенности организации книжной торговли в России в XVIII и XIX вв., анализировались
росписи и реестры данного периода [11]. Член-корреспондент Петербургской академии наук
А. Малеин занимался разработкой книговедческой терминологии. Им было разработано
определение понятия «редкая книга», исходя из ее тиража и научной значимости [12].
Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что проблемы книжного дела
и книжной культуры находились в поле зрения деятелей академической науки, начиная с
XVIII в. В связи с этим необходимой представляется актуализация их научного наследия,
представляющего интерес для историков, книговедов, библиотекарей, библиографов.
Первым шагом в этом направлении могла бы стать подготовка биобиблиографического справочника «Деятели академической науки и их вклад в книжную культуру». На наш
взгляд, представляется необходимым участие в данном проекте наряду с российскими исследователями ученых из Украины и Беларуси, поскольку в этих странах накоплен значительный опыт в сфере изучения истории книги, книжного дела, книжной культуры.
В ряде работ украинских исследователей рассматриваются тенденции развития книговедения, определяемого как составная часть процесса формирования книжной культуры и
являющегося одним из факторов эволюции национального самосознания [13:368–371]. Отмечается, что современное развитие науки о книге невозможно без обращения к историческому опыту, к сложившимся направлениям, школам, традициям. Поэтому в исследованиях
на основе анализа широкого круга источников предприняты попытки реконструкции процессов становления и развития науки о книге в Украине [14:44–47]. В контексте изучения
теоретических проблем книжной культуры было разработано и введено в научный оборот
«книжное памятниковедение» как составляющая книжной культуры [15:251–253].
В исследованиях также получили освещение вопросы, связанные с необходимостью сохранения культуры научной книги, ее совершенствования в современных условиях, исходя
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из традиций национального академического книгоиздания [16:36–38, 17:77–81, 18:93–94].
Следует отметить, что в Беларуси изучение теории, истории и современных проблем
книжной культуры осуществляется как на уровне отдельных исследований, так и коллективных проектов.
В Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси изучаются исторические аспекты книжной культуры Беларуси в контексте становления национальной культуры, науки, просвещения [19].
Другим важным направлением исследований, осуществляемых в Библиотеке является
реконструкция частных книжных собраний, сыгравших значительную роль в распространении просвещения, в частности библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов [20:324–
327].
Значительное место в научной деятельности Библиотеки занимает изучение читателей и
формирование их культуры чтения [21:7–11].
С 2010 по 2012 г. в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси
совместно с Научным центром исследований истории книжной культуры РАН (в настоящее
время Центр исследований книжной культуры) осуществлялся совместный проект «Книжная культура России и Беларуси. Комплексные исследования в контексте историко-культурного взаимодействия» [22:83–87], в ходе которого было установлено влияние книжной культуры на историческое, социальное, культурное развитие России и Беларуси, рассмотрены на
основе сопоставительного анализа ее составляющие, выявлены тенденции и особенности.
В этой связи представляется, что накопленный учеными трех стран опыт исследовательской работы и сложившиеся традиции научного сотрудничества могли бы быть использованы при подготовке биобиблиографического справочника «Деятели академической науки
и их вклад в книжную культуру». Предполагается, что справочник будет носить междисциплинарный характер, охватывать направления непосредственно связанные с историей,
культурологией, филологией, социологией, книговедением, библиотековедением, библиографией, издательским делом, книгораспространением, искусством книги.
Актуальность данного исследования обусловлена значимостью изучения книжной культуры на рубеже XX–XXI вв. В условиях информатизации общества она становится тем связующим звеном, которое не только способствует сохранению духовных традиций прошлого, но и обеспечивает их адаптацию в системе современных коммуникаций. В связи с этим
представляется, что актуализация научного наследия ученых в аспекте книжной культуры
будет способствовать определению стратегий развития отраслей книжного дела, формированию свода публикаций по данной проблематике, созданию современных информационнопоисковых ресурсов по данному направлению.
Цель проекта заключается в том, чтобы собрать воедино, обобщить и сделать доступными для широких кругов пользователей сведения об академических деятелях книжной культуры, актуализировать их научное наследие в этой области.
Назначение издания – кумуляция уже известных сведений, отраженных в различных публикациях на разных языках, введение в научный оборот новых архивных данных, формирование свода важнейших публикаций по истории отечественной книжной культуры, обеспечение необходимыми данными книговедческих исследований в Беларуси, России, Украине и других странах ближнего и дальнего зарубежья.
Предполагаемый хронологический охват справочника – с 1724 г. (основание Академии
наук) по 2014 г.
На наш взгляд, объектом исследования должны стать биографии ученых (академиков,
членов-корреспондентов, сотрудников академических учреждений), в исследованиях которых получили отражение те или иные аспекты изучения книги, книжного дела, книжной культуры. Предполагается, что в справочник могут быть включены персоналии деятелей академического книгоиздания и книгораспространения, сотрудников академических
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библиотек, которые своей практической деятельностью привнесли те или иные нововведения в отрасли книжного дела: издательское дело, книгораспространение, библиотечное дело,
библиографию.
Подобное определение объекта исследования предполагает установление широкого круга привлекаемых источников. Он будет включать опубликованные издания: законодательные акты, официальные и нормативные документы, издания научных обществ и организаций, материалы конференций, совещаний, научных форумов, монографии, периодические и
продолжающиеся издания, а также неопубликованные материалы: архивы личного происхождения, архивы обществ и учреждений.
На первой стадии работы с источниками участникам проекта следует выявить основные
справочные, энциклопедические и биографические издания, биобиблиографические словари, персональные указатели и тематические указатели, где имеется значимая информация об
академиках и членах-корреспондентах, деятелях книги.
Структура биографических статей может варьироваться. Деятельность персоналий может быть изложена в общих чертах, поскольку в данном случае интерес представляют труды и/или направления практической деятельности, связанные с историей книги, книжным
делом, книжной культурой, которые должны быть охарактеризованы максимально полно.
Подготовка биобиблиографического справочника могла бы стать первым шагом к созданию фундаментального обобщающего труда-энциклопедии «Книжная культура славянских
народов (Беларусь, Россия, Украина)».
Таким образом, сотрудничество исследователей Беларуси, России, Украины в сфере изучения книжной культуры будет способствовать развитию научной и культурной интеграции
этих государств, формированию единого информационного пространства.
ЛИТЕРАТУРА
1. Васильев В. И., Бакун Д. Н., Ермолаева М. А. Новый проект Научного центра исследований истории книжной культуры РАН при НПО «Издательство «Наука» РАН – биобиблиографическая база данных История отечественной книжной культуры // Книга. Исследования и материалы. – 2009. – Сб. 91. – Ч. 1–2. С. 50–62.
2. Васильев В. И., Бакун Д. Н., Ермолаева М. А. Биобиблиографическая база данных
«История отечественной книжной культуры»: – первые итоги реализации проекта // Книга.
Исследования и материалы. – 2011. – Сб. 94. – Ч. 2. – С. 82-90.
3. Ломоносов М. В. Определение Канцелярии АН о правке корректур «Ежемесячных сочинений» // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. – М., Л., 1957. – Т. 10. – С. 203–204.
4. Ломоносов М. В. Записка в Канцелярию АН о печатании первого тома «Российской
истории» // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. – М., Л., 1957. – Т. 10. – С. 409.
5. Тредиаковский В. К. Сочинения. – СПб., 1849. – С. 47–249.
6. Строев П. М., Калайдович К.Ф. Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в библиотеке...графа Федора Андреевича Толстого. – М., 1825.
7. Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов. – М.,
1877–1883. Вып. 1–2.
8. Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом. – СПб., 1862. – Т. 1–2.
9. Пекарский П. П. История Императорской академии наук в Петербурге. – СПб., 1870–
1873. Т. 1–2.
10. Никольский Н. К. Рукописная книжность древнерусских библиотек (XI–XVI вв.). –
СПб., 1914.
11. Симони П. К. Материалы к истории русской книжной торговли. – СПб., 1906.
12. Малеин А. И. О редкой книге. – Пг., 1923.
245

В. И. Васильев, М. А. Ермолаева

13. Медведева В. Н. Украинское книговедение в контексте общественных изменений и
новых ценностей // Книга и мировая цивилизация: Материалы XI Международной научной конференции по проблемам книговедения (Москва, 20–21 апреля 2004 г.). – М., 2004. –
Т. 2. – С. 368–371.
14. Ковальчук Г. И. Традиции украинской старопечатной книжной культуры и их исследования в работах украинских историков книги // Книжная культура. Особенности становления и развития: Материалы российско-украинского научного форума (Киев, 11 июня
2008 г.). – М., Киев. – 2008. – С. 44–47.
15. Ковальчук Г. И. Книжное памятниковедение как книговедческая дисциплина // Наука
о книге. Традиции и инновации: Материалы XII Международной научной конференции по
проблемам книговедения (Москва, 28–30 апреля 2009 г.). – М., 2009. – Т. 1. – С. 251–253.
16. Вакаренко Е. Г. Издательский дом «Академпериодика» Национальной академии наук
Украины и его роль в развитии научной периодики // Научное книгоиздание и книжная
культура на пространстве СНГ: Материалы Международного научного форума (Москва,
24–25 ноября 2010 г.). – М., 2010. – С. 36–38.
17. Радченко А. И. «Книжнокультурное издание» каким ему быть (к постановке вопроса) // Научное книгоиздание и книжная культура на пространстве СНГ: Материалы Международного научного форума (Москва, 24–25 ноября 2010 г.). – М., 2010. – С. 77–81.
18. Яцкив Я. С. Об актуальных вопросах академического книгоиздания и книгораспространения в Украине // Научное книгоиздание и книжная культура на пространстве СНГ:
Материалы Международного научного форума (Москва, 24–25 ноября 2010 г.). – М., 2010. –
С. 93–94.
19. Березкина Н. Ю. Библиотеки и распространение научных знаний в Беларуси (XVI–XX
вв.). 2-е изд. – Минск, 2013.
20. Стефанович А. В. Исследование частных книжных коллекций: их роль и значение для
национальной культуры // Наука о книге. Традиции и инновации: Материалы XII Международной научной конференции по проблемам книговедения (Москва, 28–30 апреля 2009 г.). –
М., 2009. – Т. 2. – С. 424–427.
21. Авгуль Л. А. Сотрудничество ЦНБ НАН Беларуси с российскими учеными и культурными центрами в области книжной культуры // Славянское книгопечатание и культура
книги. – М., Минск, 2009. – С. 7–11.
22. Васильев В. И., Березкина Н. Ю., Авгуль Л. А., Ермолаева М. А. «Книжная культура
России и Беларуси. Комплексные исследования в контексте историко-культурного взаимодействия». Итоги реализации научно-исследовательского проекта // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. – 2013. – № 1. – С. 83–87.

246

Г. Л. Демочко

УДК 929:61(09)
Г. Л. Демочко
к.і.н., ст. викладач кафедри суспільних наук
Харківського національного медичного університету
ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ БІОГРАФІЧНИХ ДАНИХ У НАУКОВІЙ
СПАДЩИНІ ІСТОРИКІВ МЕДИЦИНИ
Стаття має на меті привернути увагу дослідників, а в першу чергу дослідників історії медицини,
до правильного фактографічного відтворення матеріалу. На разі, ця проблема постала через значну
кількість помилок, які можна зустріти як у енциклопедичних виданнях, так і у наукових статтях, монографіях тощо.
Ключові слова: історія медицини, енциклопедичне видання, медична біографістика.
This article has a target to pay attention scientists, at first person, who research history of medicine, to
right expound a material. For the current period, this problem arises due to the large number of mistakes in
encyclopedic book, scientific articles and monographs.
Key words: history of medicine, encyclopedic Edition, medical biografical.

Бурхливий розвиток медичного краєзнавства, який ми спостерігаємо з часу здобуття
Україною незалежності, беззаперечно є позитивним явищем на тлі української історіографії. Адже, як відомо, історію творять люди – не тільки політики, а й усі ті, хто живуть на цій
землі, працюють для неї та залишають по собі слід для нащадків. Такими є й учені-медики,
що працювали на Україні. Відтворення їхніх біографій – нагальна потреба нинішнього покоління. Адже поки йде час, ми втрачаємо документи та матеріали, що можуть слугувати у
цій справі.
На сьогодні небагато науковців студіюють медичну біографістику. Серед велетнів можна
назвати Ярослава Ганіткевича, Павла Пундія та Олега Ціборовського, які дають якісний матеріал щодо українських медиків, який базується на архівних джерелах. Приклади таких робіт ми вже маємо – це «Історія української медицини в датах та іменах», «Внесок українських
лікарів у світову медицину» Я. Ганіткевича [1, 2], тритомник «Українські лікарі: бібліогр. довідник» П. Пундія [3, 4, 5], «Українські лікарі XVIII – поч. XIX ст. як організатори медичної
освіти і науки, медичної справи та предтечі соціальної медицини в Російські імперії» та «На
варті здоров’я: історія становлення соціальної медицини та охорони громадського здоров’я»
О. Ціборовського [6, 7]. Ці фундаментальні праці – багатство української медичної історіографії.
Однак сьогодні все яскравіше постає питання про якість статей, написаних про тих
чи інших діячів. З однією такою статтею, як прикладом дослідницької недбалості, довелося зустрітися автору нещодавно. Присвячена вона була постаті відомого хірурга Олександра Васильовича Мельникова, який деякий час працював у Харкові, а потім повернувся до
Санкт-Петербургу (тодішнього Ленінграду). Інші приклади будуть стосуватися Олексія Кулябка та Аполлінарія Подрєза.
Отже, у 2009 р. у журналі «Хірургія» вийшла стаття російських дослідників М. Кнопова та
В. Таранухи, присвячена 120-річчю від дня народження О. Мельникова [8]. Особливо багато
фактичних помилок у статті припадає на харківський період діяльності вченого. Прикро те,
що стаття згаданих вище авторів написана без використання особової справи Олександра
Мельникова, яка проливає світло на деякі моменти його роботи [10: ф. Р-1584, оп. 9, спр.
1434]. Зберігається ця справа в архіві Харківського національного медичного університету,
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де від 1923 до 1941 р. працював учений. Так, у статті М. Кнопова неправильно вказано рік виходу журналу «Вопросы онкологии» (вказано – 1922), редактором якого був О. Мельников.
Насправді, журнал починає виходити з 1928 р. [10]. У першій книзі першого видання цього
року зустрічаємо: «Достижению этой цели [борьбе с онкологическими заболеваниями – Г.Д. ]
и призван служить наш нарождающийся журнал – «Вопросы онкологии» [там само]. Отже,
цілком зрозуміло, що ні про який 1922 рік говорити не можна, тим більше, що тоді Мельников узагалі не перебував у Харкові, а установа, під грифом якої виходив журнал (Український
Рентген-Радіологічний Онкологічний Інститут), ще не була заснована. До речі, особова справа також містить помилку – там сам О. Мельников позначає 1929 р., але ця дата хоча б ближча до істини, ніж 1922-й [10: ф. Р-1584, оп. 9, спр. 1434, арк. 12 об.]. Для того, щоб встановити
історичну справедливість, необхідно було лише взяти перше видання і прочитати вступне
слово до читача та склад редакційної колегії – тоді помилки можна було б уникнути.
Інша помилка також спричинена відсутністю якісного історичного джерела. М. Кнопов
та В. Тарануха позначають, що повернувся О. Мельников до Ленінграду в листопаді 1940 р.
[8: 75]. Така ж сама інформація міститься й у біографічному словнику, який видали нещодавно в Росії [9: 754]. При цьому жодного посилання на дату немає. Узявши до рук справу
Мельникова ми бачимо, що саме в цей час він написав листа до директора Харківського медичного інституту Ашота Гаспаряна з проханням відрядити його на конференцію, присвячену черговій річниці М. Пирогова до Львова, де робитиме доповідь про газову інфекцію [10,
ф. Р-1584, оп. 9, спр. 1434, арк. 40, 166]. Такий дозвіл було дано, а на відрядження виписано
певну суму грошей. Отже, від 26 листопада до 5 грудня 1940 р. О. Мельников перебував на
конференції, та аж ніяк не у Ленінграді. Тим більше, що перше повідомлення з проханням
звільнити О. Мельникова з посади завідувача кафедри факультетської хірургії у зв’язку з
призначенням начальником кафедри у Військово-морській медичній академії, надійшло до
Харкова 23 січня 1941 р. До цього часу ніяких звісток не було. Отже, як бачимо, стаття російських дослідників у плані викладу фактичного матеріалу не досконала. Звісно, що ці вади
можна залишити на совісті російських істориків медицини, але ж і вітчизняні науковці користуватимуться їхнім надбанням, приймаючи усе «за чисту монету». Таких помилок у біографістиці бути не повинно, а причина цьому – небажання медиків іти дослідницьким шляхом.
Для історика робота, побудована на вивірених джерелах, на архівних документах – справа
честі. За неї він відповідає своїм науковим ім’ям. Прикро, що у медичній царині ця практика
не прижилася. Та годі було б прискіпуватися до сусідів, коли б самі ми не грішили подібним.
У великому ювілейному виданні «Історія Харківського державного медичного університету.
200 років» навіть дата народження О. Мельникова вказана невірно – він «помолодшав» на
десять років [12: 86].
Ще одне питання, яке треба підняти, – забуття імен своїх співвітчизників, які працювали
у силу історичних обставин на території інших країн. Зокрема, у Російській імперії. Сьогодні
можна довго дискутувати щодо питання, як рахувати наукові досягнення – спільно, чи порізно, однак тенденція російських дослідників очевидна: вони усі досягнення українських
медиків приписують собі, обумовлюючи це тим, що ми жили в одній країні. Росіяни дбайливо «позбирали» до себе як росіян, які працювали в Україні, так і українців, які працювали
у Росії. Натомість ми забуваємо своїх співвітчизників, що опинилися у сусідніх країнах. Навіть фундаментальний біобібліографічний словник «Медицина в Україні» не згадує прізвища
вченого, хоча позиціонує себе виданням, зміст якого не має державних кордонів, начебто
сюди увійшли й ті вчені, хто працював поза межами України. Вочевидь, що це не так. Одним
із таких учених був Олексій Кулябко, який першим у світі оживив серце дитини, що померла
двадцять годин тому. Чомусь не згадується, що «російський» фізіолог О. Кулябко, як усюди
пишуть наші сусіди, – нащадок лубенського козацького старшинського роду, українець за
походженням, видатний вчений, який довів, що серце може скорочуватися через деякий час
після смерті, не будучи пов’язаним з людським організмом. Цінність такого дослідження не
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перебільшити. І для того, щоб увести ім’я О. Кулябка до української медичної біографістики
варто почитати лише його «Опыты оживления сердца» [13]. Стаття вийшла у 1902 р., у рік
проведення самих дослідів, тому заслуги вченого перед наукою вже тоді були неперевершеними.
Щодо постаті Аполлінарія Подрєза, то хотілося б відзначити деякі неточності у монографії І. Робака, який стверджує про «успішне хірургічне втручання з видалення стороннього
предмета» [14: 139]. Якраз самого видалення не було, адже поранення постраждалої було сліпим, тобто не мало вихідного отвору. Саму кулю лікарі бачили ще й після операції, коли хвора приїжджала на черговий огляд, а от знайти її у серці не змогли [15]. Зате А. Подрєз зробив
лоскутний доступа до серця, зондував кульовий канал, для пошуку кулі робив багаторазові
проколи голкою та інше. Для того, щоб не вводити читачів в оману, достатньо було описати і
ці факти, які ніяк не применшують досягнень хірурга. До речі, навіть московські підручники
подають хибні відомості щодо цього [16: 59]. Саме тому, обережне ставлення до викладення
тих чи інших фактів повинне стати дослідницьким кредо для сучасних науковців.
З огляду на ті прикрі помилки, яких припускаються дослідники, хотілося б нагадати основні принципи, на яких повинні базуватися статті енциклопедичного характеру з медичної
біографістики. Перший принцип, або критерій відбору, – актуальність. Дослідники повинні користуватися актуальною інформацією, завжди ставити під сумніви висновки, зроблені
багато років тому, адже наука рухається щоденно, щосекунди і не можна її консервувати на
якомусь етапі, вважаючи завдання вирішеним.
Другий критерій – вичерпність. Дослідники повинні користуватися якомога більшою
кількістю джерел інформації, щоб максимально, всебічно висвітлити ті чи інші події у біографії медиків. Адже саме різноманітність джерел може пролити світло на спірні моменти, ті,
які мають неоднозначне трактування.
Принцип науковості повинен підпорядкувати собі усю роботу дослідника. Зміст роботи,
її результат мають бути виваженими, збалансованими, не містити тих деталей, які будуються
на ймовірностях і здогадках.
І останній критерій – достовірність як ступінь об’єктивного відображення матеріалу –
подій, фактів, що траплялися у житті особи.
Цікаво, що не всі медики, які студіюють історію медицини, так поверхово, в описовому
стилі займаються біографіями. Актуальність питання роботи з джерелами підіймали ще у
1973 р., з приводу чого була видана книга «Итоги и перспективы исследований по истории
медицины» [17]. У ній наголошувалося, що для отримання якісного матеріалу медик повинен
володіти усіма інструментами історичного дослідження. Повернулися до цього питання і нещодавно. Навздогін О. Ціборовському пропагує студіювання історії медицини та соціальної
медицини і О. Шальнова-Козаченко з Одеського національного медичного університету [18:
20–29 ]. У своїй статті авторка справедливо наголошує, що історія медицини має багатогранні цілі: «виховання почуття патріотизму, національної гідності, історико-діалектичного мислення, попередження помилок минулого, формування прогресивного наукового світогляду
та активної соціально-політичної позиції, підвищення рівня загальної і професійної культури, моральності, біотичних принципів, поглиблення спеціальних медичних знань» [18: 20].
Дійсно, для інтерпретування розвитку медицини в історичній ретроспективі, трактування
основних історико-медичних подій для дослідника, що займається цими проблемами, велике значення має знайомство з історичним методом, який є основним при проведенні розвідок такого плану та спеціальним у групі методів сучасних медичних досліджень, а також
розуміння необхідності при вивченні історії медицини акцентувати увагу на залежність рівня і характеру світової, вітчизняної та регіональної охорони здоров’я, суспільного здоров’я
від соціально-політичних і матеріальних умов, світогляду, рівня розвитку культури і науки,
конкретних історичних періодів тощо. Цілком зрозуміло, що медики повинні володіти суто
історичними дослідницькими методами, щоб дати високоякісний продукт, який відповідає
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потребам, заявленим вище. Авторка наголошує, що для дослідників-медиків принципово новим є «проведення за історичним методом історико-літературного, історико-біографічного
та історико-архівного пошуку наукових та архівних першоджерел у бібліотеках, у книгозбірнях, архівних та музейних сховищах» [18: 27]. Відзначимо також, що О. Шальнова-Козаченко
пропонує дотримуватися при вивченні джерел з історії медицини класифікації М. Тихомирова та А. Пронштейна (остаточно склалася у семидесятих роках минулого століття), за якою
визначаються такі види джерел: речові, усні, письмові, етнографічні, лінгвістичні, фото- та
кінодокументи. Це – суто історична класифікація джерел! Нині, коли медична спільнота
осягнула необхідність володіння навичками суміжних наук та активно впроваджує це на
курсах «Історії медицини» у профільних вишах, популяризація саме такого підходу обіцяє
надати в подальшому якісні дослідження з історії медицини.
Сучасна медична біографістика тільки починає свій поступ. Не зважаючи на здобутки,
треба ще багато працювати у цьому напрямі, до того ж, і медики, й історики повинні володіти тим рівнем методології проведення наукового пошуку, щоб давати якісні результати.
Адже саме енциклопедії – фундаментальне джерело, посилання на яке вважають безапеляційними, тому і статті для енциклопедій повинні бути бездоганними.
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Доповідь «Дослідження співробітників бібліотеки НАН України – Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського – з історії книжкової культури» завідувача
відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України, доктора історичних наук, професора Галини Іванівни Ковальчук значною мірою була присвячена обговоренню проекту, запропонованого
російськими колегами. Г. І. Ковальчук не лише окреслила коло проблем (критерії добору персоналій до слόвника, обсяг статей тощо), які можуть виникнути під час роботи над проектом, а й запропонувала можливі шляхи їх вирішення. Окрім того, подала список прізвищ українських діячів книжної культури, статті про яких потрібно
вмістити до майбутнього довідника.
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Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського НАН України
ДОСЛІДЖЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ БІБЛІОТЕКИ НАН УКРАЇНИ –
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО –
З ІСТОРІЇ КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ
У статті розглядаються деякі питання щодо відбору українських персоналій до довідника «Діячі
академічної науки та їхній внесок у книжкову культуру». Пропонується список українських діячів до
розгляду в цьому проекті, насамперед – колишніх співробітників академічної бібліотеки.
Ключові слова: книжкова культура, Академія наук, бібліотека АН (ВУАН, АН УРСР).
The article explores certain issues of selection of famous personalities of Ukrainian scientists to the
reference book «Figures of academic science and their contribution to the book culture». A list of Ukrainian
scientists (mainly former workers of Academic Library) is proposed for consideration in this project.
Key words: book culture, Academy of Sciences, Academy of Sciences (All-Ukrainian Academy of Sciences,
Academy of Sciences of Ukrainian SSR) Library.

Ініціатива здійснення тристороннього проекту (Білорусь, Росія та Україна) з укладання
довідника «Діячі академічної науки та їхній внесок у книжкову культуру» належить російським колегам з Центру досліджень історії книжкової культури Російської академії наук (зараз – Федеральна державна бюджетна установа науки Науковий і видавничий центр «Наука»
РАН). Останнім часом вони активно виступають на наукових заходах і в професійній літературі з аргументацією доцільності та своєчасності такого проекту [1–5]. Дійсно, стрімкий розвиток нових масових комунікацій цілком може призвести вже в недалекому майбутньому до
того, що проблематика книжкової культури стане не актуальною. Але оскільки книга впродовж тисячоліть була одним із головних компонентів у соціально-комунікативному просторі
людського суспільства, вона безумовно заслуговує на увагу, повагу і вивчення її феномену,
власне, як і на дослідження внеску науковців у книжкову культуру. Запропоноване довідкове
видання має підвести своєрідні підсумки і презентувати узагальнену наукову інформацію
про діячів-науковців, насамперед представників академічних інституцій, що вплинули на
розвиток книжкової культури. Тема ця загалом неосяжна, але ж із чогось потрібно починати,
якийсь найвагоміший аспект виділити, розробити, і до цієї основи, при бажанні, можна буде
додавати й іншу інформацію.
Тому серед критеріїв, що запропонували російські колеги, насамперед хронологічний – з
часу заснування Імператорської (Петербурзької) академії наук (1724 р.) і до нашого часу;
розглядатимуться, зрозуміло, не лише російські, але й і українські та білоруські діячі, в т. ч.
і за ХХ ст.: АН СРСР, АН БРСР, АН УРСР, РАН, НАН Білорусі і НАН України. До довідника,
підкреслимо, має увійти інформація про діячів, які вже закінчили свій життєвий шлях. Серед інших критеріїв відбору персоналій були визначені такі:
- академіки і співробітники академічних установ, які сприяли організації академічного
книговидання;
- академіки і співробітники академічних установ, які зробили внесок у теоретичну розробку різних аспектів книжкової культури;
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- члени Науково-видавничих рад, керівники і провідні спеціалісти бібліотек, інформаційно-бібліографічних центрів, видавництв і друкарень, що входили до системи Академій
наук;
- книгознавці, бібліотекознавці, бібліографознавці, які розробляли питання книжкової
культури, «пов’язаної з особливостями функціонування академічних структур».
У зв’язку із зазначеним вище у нас виникли деякі запитання, на які потрібно узгодити
відповідь. Так, щодо назви проекту: добре, що в назві заявлено не «академіки», як передбачалося на початку, а «діячі академічної науки», це значно розширює рамки проекту. Проте
виникає питання, кого все-таки можна вважати діячами академічної науки і як правильно розуміти книжкову культуру в контексті цього проекту. Наприклад: діячі академічних
установ, які сприяли організації академічного книговидання – чи розглядати редактора періодичного видання, не книжкового, тобто чи можливо говорити про книжкову культуру
відносно періодики; безперечно, керівники редакційно-видавничих рад академій зробили
певний внесок у книжкову культуру академічних видань, але ж необов’язково всі, а лише
ті, хто має конкретний реальний здобуток, здійснив якісь новації, серйозно зрушив з місця
певне питання і т. п.; бібліотечна діяльність – що брати до уваги, чи тільки вивчення культури читання – на пропаганду книжкової культури працюють і інші напрями бібліотечної
діяльності; бібліографічна культура вченого – теж важливий аспект, і якщо є такі приклади,
тоді можна розглядати в якості об’єкта діяльність ученого будь-якої галузі знань, не тільки
гуманітарія.
Необхідно домовитися про процедуру затвердження персоналій: сло'вник довідника не
може бути безкінечним, якась експертна група повинна проводити відсів запропонованих
кандидатур і одночасно шукати авторів для підготовки певних статей.
Внесок у книжкову культуру здійснили багато вчених, але не всі з них були пов’язані з
Академіями наук. Зокрема, І. Каганов опублікував ще в 1928 р. серйозну статтю «Культура
української книги» [6], а в 1959 р., після значної перерви в історико-книгознавчих дослідженнях, монографію з історії української книги. Він жив у Харкові, до Академії наук відношення
не мав. Є занепокоєння, що відбираючи кандидатури за формальною ознакою належності
до академій наук, ми можемо втратити вагомі складові, без яких історіографія книжкової
культури буде далеко неповною.
Як бути з діячами інших академій наук, галузевих: архітектури, мистецтва, медичної,
сільськогосподарської, педагогічної та ін. Наприклад, Логвин Григорій Миколайович – автор ґрунтовних монографій з історії мистецтва української книги, академік АН архітектури
УРСР, чи Нарбут Георгій Іванович, один із засновників Української академії мистецтв, чий
внесок у національну книжкову культуру беззаперечний. Чи можемо вміщувати інформацію
про цих осіб до довідника?
Зі свого боку ми намітили невеликий список українських діячів академічної науки, який,
абсолютно не претендуючи на повноту, пропонуємо для обговорення, прийняття чи відхилення, доповнення чи уточнення (додається). Він не такий великий, як список російських
колег (в останньому 171 прізвище), не всі категорії персоналій, наведені вище, там взагалі
представлені. Безумовно, наш список теж породжує запитання і сумніви, які потрібно зняти.
Необхідно також відзначити, що деякі прізвища в російському списку розширюють український список, оскільки багато учених плідно працювали і на російську, і на українську, а
деякі й на білоруську книжкову культуру, зокрема можна назвати Є. Болховітінова, М. Грушевського, М. Довнар-Запольського, В. Іконникова, В. Короленка, М. Костомарова, М. Максимовича, В. Перетца, І. Срезневського та ін.
Якщо ж прийняти, що Наукове товариство імені Шевченка можна розглядати як предтечу Української академії наук, то список персоналій суттєво розшириться. Не вирішеним
лишається питання щодо відображення в довіднику внеску в книжкову культуру діячів
української діаспори, таких, зокрема, як І. Огієнко, Л. Биковський, С. Сірополко; львівських
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чи взагалі західноукраїнських дослідників, які не були пов’язані з Академією, бо ці землі не
входили до складу Росії чи УРСР.
Серед тих персоналій, що здійснили внесок у розвиток книжкової культури, ми хочемо окремо зупинитися на кандидатурах деяких співробітників головної бібліотеки Академії
наук України (назви академії і бібліотеки змінювалися впродовж ХХ ст.). Зокрема, Віктор
Федорович Іваницький (1881–1955), який на початку 1920-х років, будучи заступником директора бібліотеки, очолював одночасно відділи стародруків і орієнталії (закінчив Київську
духовну академію, знав кілька східних мов, спеціалізувався на давньоєврейській). Як показали виявлені нами в архіві бібліотеки документи [7], саме він підготував теоретико-методичні розробки щодо стародруків, рідкісних та цінних видань, які залишилися, на жаль, не
опублікованими. Надзвичайний інтерес становить його «Проект інструкції по улаштуванню
та опису стародруків у ВБУ при УАН» за 1922 р. [8]. У цій інструкції було закріплено розуміння під стародруками видань по 1799 р. включно; інкунабулами вважати видання до 1525 р.
включно, а українськими стародруками – твори українських та білоруських письменників,
видавців і друкарів, видані для «ужитку українського народу, а також твори, видані на території України». До опису книги пропонувалося заносити детальні відомості, включаючи
(крім обов’язкових) заголовок у транскрипції; імена редакторів та перекладачів; вказівку на
повторність видання, видавця й друкаря; рік видання у тій формі, як він стоїть на книжці
та арабськими цифрами; джерело, дату надходження; ціну; кількість аркушів чи сторінок,
а також малюнків; стан книжок та особливості примірника. Така деталізація (безумовно
дуже потрібна) була абсолютно нереальною на той час. Проте принциповими слід вважати
розробки вченого, які наразі є загальноприйнятими; зауваження укладача про необхідність
зазначення невідомого в бібліографії видання – отже, перевірка стародруку за бібліографією
мала бути обов’язковою. Була висловлена дуже важлива вимога – ніяких поміток на стародруках не робити.
У варіанті цієї інструкції (архів НБУВ, там само) зафіксовано, що окремий підвідділ при
відділі стародруків складають і ті видання ХІХ ст., які «своїм шрифтом, малюнками та ін.
продовжують стару традицію. Імітації стародруків також складають окремий підвідділ».
Зрозуміло, що прийняття таких і подібних рішень відбувалося після обговорення продуманих (насамперед – В. Іваницьким) пропозицій, тобто було результатом теоретичних міркувань і обґрунтувань.
Науково-методична розвідка В. Іваницького «Про хронологічні рамці відділу стародруків» від 1923 р., відома теж у кількох варіантах [9], залишилася, як і більшість його праць,
не опублікованою. Іваницький вважав неможливим обмежити відділ стародруків тільки інкунабулами: їх кількість буде невелика, і такий окремий відділ – це розкіш, яка не має для
себе раціональних підстав. Він заперечив прийнятий тоді Статутом Національної бібліотеки
розподіл рукописів спільно з інкунабулами в один фонд: «навряд чи зручно з’єднання різноманітних явищ в одну категорію. Не слід забувати того, що коли рукописи цікаві головним
чином змістом, то інкунабули – головним чином формою, як первістки друкування» (там
само).
В. Іваницький застосовує поняття «першодруки»: книгодрукування розповсюджувалося нерівномірно, в деяких країнах з ХVI ст., і навіть пізніше. Московські першодруки Івана
Федорова 1553–1564 рр. (!), його ж львівські видання 1574 р., Острозьку Біблію не можна
вважати інкунабулами в сучасному розумінні цього терміна, однак для історії друкарства
України вони є першодруками, і становлять не меншу цінність, ніж інкунабули у повному
розумінні слова, писав він, наполягаючи, що не лише інкунабули потрібно виділяти в окремі
фонди стародруків, але й першодруки того чи іншого народу. Зокрема, для України, підкреслював він, важливе значення мали Києво-Печерська, Віленські, Львівські, Чернігівські друкарні, видання яких належать до ХVІІ ст., а в Сибіру, наприклад, перша друкарня з’явилася в
Тобольську тільки 1789 р. Усі ці видання цілком підпадають під категорію рідкісних книжок,
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стверджував дослідник.
Іншим критерієм цінності він вважав приналежність видань до первістків серед різних
типів та видів друкованої продукції: перші енциклопедичні словники, газети, журнали, календарі, підручники. Незалежно від часу появи, цінними В. Іваницький називав книжки,
що вирізняються формою, особливостями набору, шрифтів, друкарських оздоб, матеріалів
тощо. В історії друкарства, зазначав він, особливо цінними визнають видання Альдів (1495–
1597), Етьєнів (1523–1627) і Ельзевірів (1592–1681), тому й ці видання вважав доцільним
включити до розряду цінних, як і перші видання гражданським шрифтом.
Головний висновок, який робив В. Іваницький – це все книжки дуже цінні, тому змішувати їх із книжками загальних фондів не варто. «Певне, не можна стверджувати, що зазначені
хронологічні рамці цілком будуть заповнені книгами рідкими та цінними: і тут знайдеться
досить книжок не рідких і порівнюючи мало цінних. Але відносно них беспірна друга характеристика: в цілому це книги, які безумовно задавнені й уявляють з себе інтерес тільки для
вузьких спеціалістів», хоча, додавав, серед них є багато дійсно рідкісних, які мають значення, за його формулюванням, як «едітіонес принціпес». Він навів приклади рідкісних видань,
пов’язаних з особливостями їх долі, наявністю коректурних помилок, з діяльністю друкарів,
із першими зразками гравюр тощо. Він наголошував, що книжки, котрі замовляються частіше, повинні розміщуватися ближче, й взагалі бути доступнішими, ніж книжки «менш ходові». Він усвідомлював, що таке вирішення питання є далеким від ідеалу і підкреслював, що з
плином часу книги просто старовинні переходять до розряду рідкісних: «У цьому відношенні нема сумніву, що вже роки революції, з їх знищенням цілої низки старовинних приватних
бібліотек перевели чимало книжок з розряду просто старовинних у розряд рідких; значить
надалі відділ стародруків щороку буде набувати все більшу суцільність, одноманітність та
одноцінність». Наголошуючи, що «при операціях над цілими категоріями книг деяка грубість наслідків неминуча», В. Іваницький обмежив вичерпне комплектування відділу стародруків XVIII ст., зазначивши, що при переході до ХІХ ст. вимагатиметься індивідуалізація
відбору.
Обмірковуючи назване питання, В. Іваницький виявив глибоку обізнаність у суті справи.
Він наголошував на різниці в умовах зберігання звичайної книжки і бібліографічної рідкості чи
гравюри, газети, рукопису. Очевидним він вважав і те, що форми опису не можуть бути зовсім
однаковими. Тому передбачав, що кожна група співробітників спеціалізуватиметься відповідно до своєї підготовки. Отже, цей документ початку 1923 р. заклав підвалини розуміння
рідкісності та цінності книги і визначив профіль комплектування відділу стародруків ВБУ.
Заслугою В. Іваницького є також організація наукової роботи бібліотеки, підготовки видань, організації аспірантури. Він сам безпосередньо керував аспірантами, редагував «Журнал бібліотекознавства та бібліографії», розробляв теоретичні питання бібліотекознавства,
брав активну участь у роботі Науково-дослідного інституту бібліотекознавства ВБУ, пізніше – Науково-дослідного кабінету бібліотекознавства при ВУАН; виступав із доповідями на
наукових конференціях. Тимчасово, після арешту С. Постернака в жовтні 1929 р., виконував
обов’язки директора бібліотеки. З 1 січня 1932 р. був призначений одночасно директором
видавництва ВУАН (ненадовго).
Ми свідомо так детально (але далеко неповно) зупинилися на діяльності В. Іваницького,
щоб показати його внесок у книжкову культуру України, хоча після 1933 р. він плідно працював у Росії, в Марійській обласній бібліотеці. Зрозуміло, стаття в планованому довіднику
буде короткою, але вона повинна, на наше переконання, там бути!
Інша персоналія – Борис Іванович Зданевич, старший науковий співробітник, пізніше
заввідділу стародруків, у роки війни – в. о. директора бібліотеки АН УРСР. Відомий інкунабулознавець, укладач наукового каталогу інкунабул Бібліотеки академії наук, автор низки
наукових статей про стародруки 15 ст. і рецензій на західноєвропейські книгознавчі видання, перекладач античної літератури українською мовою. Підготував і видав навесні 1941 р.
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блискуче дослідження: «Provinciale Romanum – невідомий друк Й. Гутенберга». Після війни і
захисту дисертації працював в Інституті мовознавства АН УРСР.
Беззаперечним ми вважаємо уміщення в довіднику статті про Сергія Івановича Маслова. У 1920-х рр. він підготував найзначніші праці історико-книгознавчого характеру: «Друкарство на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст.»; «Каталог ювілейної виставки українського друкарства»;
«Українська друкована книга ХVІ–ХVІІІ вв.»; «Етюди з історії стародруків» (усього було надруковано 12 етюдів, підготовлено більше). Уже в першому етюді («До історії видання «Ключа
разумєнія» Іоаникія Галятовського 1659 р.») дослідник, вивчивши кілька примірників цього
київського видання, звертає увагу на те, що певні аркуші тут уклеєні замість вирізаних, а ті
в деяких примірниках використані як форзаци. Це дозволило йому зробити такі висновки:
«Наведені досліди над форзацами в сучевицькому примірникові «Ключа разумєнія», з одного боку, знайомлять нас з деталями наборно-друкарської справи старих часів; з другого,
вводять в письменницьку лабораторію Галятовського й змальовують його яко автора досить
до себе суворого, що доводив працю над текстом навіть до цілковитого виправлення його й
до того, що передруковував готові вже аркуші книги» [10]. В іншій праці С. Маслов писав:
«Отже, стародруки зв’язують між собою давню рукописну книгу з книгою новітніх часів.
Живі пам’ятки минулої культури, що відбивають на своїх сторінках думки та змагання минулих поколінь, – це коштовне наукове джерело для студій над історичними процесами в тій
або іншій царині життя; зокрема – вони утворюють фундамент для того, хто хоче виявити
еволюцію книжкової справи – техніку друкування та ілюстрування, видавничі заходи, інтролігаторське мистецтво тощо» [11].
Павло Миколайович Попов, чл.-кор. АН УРСР, працював у бібліотеці в 1920-х рр., і найбільш цікаві його історико-книгознавчі дослідження саме тоді й були підготовлені, серед
них: «Початок друкарства у слов’ян», «Друкарство, його початок і поширення в Європі»,
«Слов’янські інкунабули київських бібліотек», «Матеріали до словника українських граверів».
Спеціалістам добре відомі праці Дмитра Андрійовича Балики «Бібліологічна педагогіка
як наука», «Про класифікацію друків за соціальним призначенням», «Синтетичний та аналітичний метод вивчення читача», «Ще про наукові та організаційні проблеми книговивчення» та ін. Після плідної діяльності в Києві він наприкінці 1920-х рр. переїхав до Росії і продовжував наукову і науково-педагогічну діяльність у Горькому.
Подібними дослідженнями займався і Василь Михайлович Іванушкін, росіянин за походженням, директор бібліотеки АН УРСР у 1934–1936 рр. і Українського наукового інституту
книгознавства (УНІК). Від жовтня 1926 р. до жовтня 1927 р. очолював створений тоді Кабінет вивчення книги й читача при УНІК. Саме він був одним із ініціаторів введення терміна
«читачівство» (сьогодні – читачезнавство) і автором відповідної брошури, в якій підкреслив
комплексність цієї теми, дослідження книги й читача в їх взаємозв’язку: «Як не можна казати про існування читача без книжки, так не можна уявити собі соціальної ролі книжки без
читача як об’єкту впливу книжки» [12]. У четвертому розділі цієї праці В. Іванушкін формулює такі складові книги (культури книги), як її зовнішній вигляд, зміст, форма викладу,
ілюстрації, її призначення, особливості видання та ін., а також завдання Кабінету в цьому
напрямі – внесення коректив у письменницьку та видавничу сфери відносно поліпшення
форми та змісту книжок, стимулювання поглиблення роботи художників у пошуках синтезу
форми й змісту творів, робота над удосконаленням стандарту книги як продукту масового
користування (с. 15–18).
Директором бібліотеки був, до того ж фактично двічі, Юрій Олексійович Меженко, кандидатура якого безперечно заслуговує відображення в довіднику, хоча він не був ні академіком, ні навіть кандидатом наук. Знову-таки, він плідно працював і на українській, і на російській бібліотечно-бібліографічній ниві.
Недовго, але все-таки працювали в бібліотеці АН УРСР такі відомі в подальшому істори257
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ки й книгознавці, як Григорій Іванович Коляда, Іван Петрович Крип’якевич, без чиїх наукових праць історіографія вітчизняного книгознавства буде неповною.
Книги гражданського друку успішно вивчав С. Петров, який ще в 1956 р. підготував друкований каталог видань XVIII ст., а в 1961 – першої чверті ХIX ст. з фондів ДПБ УРСР (нині –
НБУВ) – перші друковані каталоги гражданського друку в СРСР. Надзвичайно важливим був
і зведений каталог С. Петрова «Книги гражданського друку, видані на Україні» (Х., 1971), з
великою вступною статтею, що характеризує культуру українських книжок гражданського
друку.
На наш погляд, названі вище співробітники академічної бібліотеки зробили внесок у дослідження книжкової культури, насамперед України, але також частково і Росії, і заслуговують відображення цього внеску в довіднику, що планується. Під питанням статті й про
інших співробітників академічної бібліотеки.
Чи напрацьований в Україні довідково-бібліографічний матеріал, у якому тією чи іншої мірою відображений внесок вітчизняних діячів в історії книжкової культури? Безперечно, хоча спеціального повного такого видання немає. Проте є відповідна інформація в
таких споріднених довідниках: «Українські архівісти», «Українські історики», «Українські
бібліографи», «Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліографічний довідник», «Українські вчені та бібліографія» М. Геращенка, «Видавнича справа та редагування в
Україні: постаті і джерела (ХІХ – перша третина ХХ ст.)» тощо. Є бібліографічні покажчики
персоналій, наприклад: «Юрій Олексійович Меженко (1892–1969): матеріали до біографії»,
«Федір Кузьмич Сарана: біобібліографічний покажчик», «Ярослав Ісаєвич», «Іван Кревецький (1883–1940): біобібліографічний покажчик» та ін., або біобібліографічні нариси, зокрема Н. Королевич «Українські бібліографи ХХ століття». Певну інформацію містить довідник
«Науковці України ХХ–ХХІ століть. Метабібліографія», виданий Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України. Безперечно, відповідні статті є і в енциклопедіях, особливо,
що видаються останнім часом, зокрема в Енциклопедії Сучасної України значний блок відведено статтям про відомих діячів книжної культури України та діаспори. Важливу інформацію містять путівники по рукописних фондах різних установ: «Путівник по фондах відділу
рукописів Інституту літератури», «Особові архівні фонди Інституту рукопису: путівник» і т. п.
Багато потрібних відомостей розкидано по статтях у журналах і наукових збірниках, серед
яких «Перші книгознавчі читання», «Рукописна та книжкова спадщина України». З’явилися вагомі біобібліографічні монографії про діячів, що мають здобутки і в книжковій справі
та культурі – Є. Рукавіцина-Гордзієвська «Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов): Біобібліографія. Бібліотека. Архів». Захищені останнім часом кандидатські дисертації, матеріали з яких можна використати для довідника: Литвин Т. О. «Іван Крип’якевич як
книгознавець»; Яворська У. П. «Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького»;
Гарбар Л. В. «Українські діячі та їх внесок у розвиток бібліотечної справи (1918–1941)», Литвинова Л. А. «Дисертаційні дослідження як джерело визначення стану і тенденцій розвитку книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства в Україні (1994–2012)», Матвійчук Л. О. «Розвиток біобібліографічних досліджень у галузі гуманітарних наук в Національній академії наук України (1918–2012)». Цим, безумовно, не вичерпуються наявні джерела
для біобібліографічного довідника діячів книжкової культури. Маємо додати, що в Інституті
біографічних досліджень НБУВ створена ґрунтовна база даних про вітчизняних діячів, у т. ч.
і книжкової справи. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо достойно представити українських діячів, які зробили вагомий внесок у книжкову культуру.
Список українських діячів книжкової культури: пропозиції для словника
Балика Дмитро Андрійович – автор новаторських праць з культури читання та вивчення
читачів
Балицький Павло Олександрович – голова видавничого товариства «Друкар» у Петер258
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бурзі та Києві, керівник друкарні ВУАН з кінця 1922 до травня 1923, історик української
книги 19 ст.
Барвінок Володимир Іванович, професор, н. с. ВУАН, описав за дорученням АН на початку 1920-х років стародруки київських бібліотек і церков, займався комплектуванням видань
Російської АН для ВУАН
Болховітінов Євфимій Олексійович (митрополит Євгеній) – дійсний член Імператорської АН 1806 р., засновник російської та української біобібліографії, автор статей з історії українського книговидання, опікувався діяльністю Києво-Печерської друкарні в 1822–
1837 рр.
Голобуцький Петро Володимирович – історик, бібліограф, книгознавець
Дашкевич Ярослав Романович – чл.-кор. НАНУ
Єфремов Сергій Олександрович – акад. ВУАН
Запаско Яким Прохорович – акад. АН УРСР
Зданевич Борис Іванович – н. с., завідувач відділу стародруків, в. о. директора Бібліотеки
АН УРСР; дослідник інкунабул, к. ф. н.; с. н. с. Інституту мовознавства АН УРСР
Іваницький Віктор Федорович – заст. директора бібліотеки ВУАН з 1921 до 1933 р., одночасно працював у комісіях ВУАН: гебраїки (єврейської історико-археографічної комісії),
комісії з укладання енциклопедичного словника
Іванушкін Василь Михайлович – директор бібліотеки АН ВУАН, дослідник культури читання і вивчення читачів
Ісаєвич Ярослав Дмитрович – акад. НАНУ
Каганов Ісак Якович – автор статей і монографії з історії книги і книжкової культури
Коляда Григорій Іванович – один із перших докторів наук з історії книги в СРСР, закінчив
аспірантуру при бібліотеці ВУАН, зібрав унікальну колекцію з історії українського книговидання
Корнєйчик Ігор Іванович – дослідник історії української бібліографії, книгознавчої спадщини С. І. Маслова
Крип’якевич Іван Петрович – чл.-кор. АН УРСР
Курінний Петро Петрович – у 1928–1930 рр. – н. с. кафедри мистецтвознавства при ВУАН
та інших академічних організацій, директор музеїв, після еміграції – один із засновників і
дійсний член Української вільної академії наук (УВАН)
Логвин Григорій Никонович – академік АН архітектури УРСР, автор ілюстрованих монографій з історії мистецтва української книги
Макаренко Микола Омелянович – проф.; освіту одержав у Петербурзі, дослідницьку роботу розпочав у Ермітажі, працював у різних комісіях і комітетах ВУАН, директор Музею
мистецтв при ВУАН; публікації з мистецтва книги
Максименко Федір Пилипович – книгознавець
Максимович Михайло Олександрович – чл.-кор. Імператорської академії наук, перший
ректор Київського університету
Маслов Сергій Іванович – чл.-кор. АН УРСР
Меженко Юрій Олексійович – директор бібліотеки АН УРСР
Нарбут Георгій Іванович – ректор і один із засновників Української академії мистецтв
Перетц Володимир Миколайович – академік Російської академії наук з 1914, ВУАН з
1919, АН СРСР з 1925
Петров Степан Йосипович – завідувач відділу рідкісних книг бібліотеки АН УРСР, дослідник книг, виданих гражданським шрифтом
Попов Павло Миколайович – чл.-кор. АН УРСР
Рудь Микита Потапович – завідувач відділу Бібліотеки АН УРСР, книгознавець
Рукавіцина Євгенія Віталіївна – с. н. с. відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ, автор досліджень біобібліографічної, бібліотечної та архівної спадщини митрополита Євгенія
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(Болховітінова), колекцій видань видрукуваних гражданським шрифтом
Стешенко Ярослав Іванович – бібліограф, книгознавець, редактор журналу «Бібліологічні вісті»
Щербаківський Данило Михайлович – почесний член Української Академії мистецтв
(1918), член Етнографічної комісії Всеукраїнської академії наук; дослідник у т. ч. і оправ стародруків.
Яновський Михайло Теофілович, автор книги «О книге: опыт анализа понятия «книга»
(1929).
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Постат академіка Ярослава Ісаєвича добре відома в науковому світі, від перших томів
працював він над ЕСУ, входив до складу її Головної редакційної колегії, відповідаючи
за відділ історії, культури та книгознавства. Доповідь старшого наукового співробітника відділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України, кандидата історичних наук Феодосія Івановича Стеблія «Ярослав Ісає
вич – дослідник українського книговидання» розкриває одну з граней наукової діяльності відомого українського історика, культуролога Ярослава Дмитровича Ісаєвича та його роль у дослідженні українського книговидання.
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Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
ЯРОСЛАВ ІСАЄВИЧ – ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ
УКРАЇНСЬКОГО КНИГОВИДАННЯ
Простежено науковий доробок видатного українського культуролога академіка Я. Ісаєвича в царині дослідження історії українського книговидання, засвідчений його монографічними працями і
численними статтями про книжкову продукцію друкарень середньовічних братств України, джерела
до історії української культури XVI–XVIII ст., розвиток друкарства в Україні впродовж XVI–XX ст.,
вагомий книгознавчий внесок у створення фундаментальної п’ятитомної «Історії української культури».
Ключові слова: друкарство, друкарні України, стародруки, книгарство, книгозбірні.
The academic work of a prominent Ukrainian scholar of culture, academician Yaroslav Isayevych in the
field of history of Ukrainian book-publishing, including his several monographs and numerous articles on
medieval confraternities in Ukraine, sources to the history of Ukrainian culture in the 16th-18th centuries,
development of book printing in Ukraine in the 16th-18th centuries, and also his significant contribution to the
creation of fundamental «History of Ukrainian culture» in five volumes is analyzed in the article.
Key words: book-publishing, printing houses of Ukraine, old prints, libraries.

Наукова біографія Ярослава Ісаєвича пов’язана з Інститутом українознавства
ім. І. Крип’якевича, якому він присвятив понад 50 років свого творчого життя. В атмосфері
Інституту під крилом академіка АН України Івана Крип’якевича формувалися наукові зацікавлення дослідника, кристалізувався головний напрям його студій, а в парі з цим зростав
і статус та авторитет науковця. Спочатку він працював на посаді молодшого наукового, з
1965 р. – на посаді старшого наукового співробітника, а у 1984 р. очолив новостворений
відділ історико-культурних пам’яток. Кандидатську дисертацію на тему «Місто Дрогобич у
XVI–XVIII ст.» захистив у Львівському університеті (1961 р.), докторську на тему «Історія
друкарства на Україні та його роль у міжслов’янських культурних зв’язках (XVI – перша половина XVII ст.)» – у Московському університеті (1978 р.).
Дисертаційна робота з історії Дрогобича започаткувала спеціалізацію дослідника в царині середньовічної історії міст України, Білорусі, Речі Посполитої, зокрема й історії Львова. У минулому Львова автора насамперед зацікавила історія Успенського братства включно
з його видавничою діяльністю. Однак, підготовану до видання монографію про Львівське
братство як начебто надто вузьку і локальну тему включити до видавничих планів видавництва «Наукова думка» виявилося неможливо. Вихід було знайдено (на пропозицію заступника директора академічного Інституту історії й голови Редакційно-видавничої ради АН
І. Гуржія) за рахунок розширення територіальних рамок дослідження.
Врахувавши висловлені побажання, автор розширив розділ про видавничу діяльність
братств, у якому подав відомості про видання І. Федоровим у Львові «Апостола» і букваря
(1574), набуття його друкарні після смерті Львівським успенським братством і видання збірки поезій «Просфонима» та наукової праці «Адельфотес», граматик, букварів, літургійних
книг, праці префекта Київської академії Мануїла Козачинського «Філософія Арістотелева»
(1745), книги «Іфіка ієрополітика» (збірки емблематичних малюнків з віршами до них) (1712,
передрук 1760), розповсюдження братських видань по всій Україні та поза її межами (у Ро262
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сії, Молдові, Волощині, Трансільванії, у південних слов’ян), окремих примірників навіть у
країнах Середньої і Західної Європи, а, крім того, подав відомості про діяльність братських
друкарень у Луцьку, Крем’янці, а також у Києві (зокрема Тимофія Вербицького та Спиридона Соболя) при ймовірній підтримці членів Київського братства.
Доповнена матеріалами про братства в інших містах України монографія вийшла друком
1966 р. і відразу закріпила за автором репутацію найкращого знавця історії братств. А сам
автор через студіювання видавничої діяльності братств зацікавився дослідженнями історії
книгодрукування в Україні і незабаром став визнаним фахівцем і на цій ниві. Свідченням
цього стали монографії «Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні»
(1975, друге видання 1983), «Преемники первопечатника» (1981), «Літературна спадщина
Івана Федорова» (1989), десятки розділів і статей у колективних монографіях і збірниках
та складені самостійно або у співавторстві каталоги стародруків «Львівські видання XVI–
XVIII ст.» (1970), «Каталог кириличних стародруків Львівської національної бібліотеки
ім. В. Стефаника. Видання І. Федорова» (1993, спільно з В. Фрис), «Пам’ятки книжкового
мистецтва» (1574–1800, у трьох книгах разом з Я.Запаском) (1981, 1984), бібліографічний покажчик «Юрій Дрогобич» (1983). Його заслугою стало також видання у власному перекладі з
німецької на російську нарису Інґрід Кестнер про Йоганна Ґутенберга (1987).
Крім монографій про культурну діяльність братств та «Джерела з історії української
культури доби феодалізму. XVI–XVIII ст.» (1972), де виділено розділ «Джерела до історії видання і розповсюдження книг», учений до 1990 р. опублікував з цієї тематики в журналах і
збірниках понад 20 статей, а також чимало розділів про історію культури, в т.ч. книгодрукування, в колективних синтетичних працях (напр., «Торжество історичної справедливості»,
1968; «Історичні передумови возз’єднання українських земель», 1989; багатотомна «Історія
України», 1979, 1982 та ін.). Значний резонанс у науковому світі одержали джерельні публікації дослідника про визначного середньовічного вченого-астролога Юрія Котермака з Дрогобича – професора Болонського і Краківського університетів, автора першої друкованої
книжки, написаної нашим співвітчизником, під назвою «Прогностична оцінка поточного
1483 року», виданої у 1488 р. в Римі.
Ґрунтовні й науково-об’єктивні дослідження Я.Ісаєвича з історії братств і друкарства в
Україні, створені, як правило, на підставі нововідкритих або маловивчених джерел та критичного переосмислення наявної історіографічної спадщини, засвідчили високу ерудицію вченого. Їх зацікавлено зустріла наукова громадськість як в Україні, так і за кордоном.
Схвальними рецензіями на його публікації відгукнулися відомі українські вчені І. Бутич,
О. Дзюба, П. Жолтовський, Я. Запаско, М. Ковальський, М. Котляр, Ф. Максименко, Л. Махновець, Ю.Мицик, Ф.Шевченко та ін., іноземні дослідники Ю. Бардах, М. Лесів, В. Мокрий,
В. Урбан (Польща), Ю. Лабинцев, А. Мильников, Є. Немировський (Росія), Н. Улащик (Білорусь), Б. Атанасов (Болгарія), Е. Ойтозі (Угорщина), Ф. Сисин (США), а директор бібліотеки Українського наукового інституту Гарвардського університету Е.Касинець на сторінках бібліографічно-рецензійного бюлетня цього інституту виступив із спеціальною статтею
«Ярослав Ісаєвич як історик української книги».
Окремі публікації автора, переважно у вигляді передруків без відома автора почали
потрапляти на сторінки закордонних видань, зокрема: «Українського календаря» (Варшава, 1965), «Українського життя» (Торонто, 1963), «Vjesnika» (Загреб, 1969), «Библиотекара».
(Бєлград, 1976), «Календаря-альманаху Українського Народного Союзу» (Нью-Йорк, 1967),
«Української книги» (Філадельфія, 1978), «Marginalien» (Німеччина, 1982).
Високий професіоналізм ученого став передумовою неодноразового виконання ним відповідальних редакторських функцій. Зокрема, він – фактичний редактор збірника документів «Іван Федоров та його послідовники на Україні» (1975). Плідно працював він як науковий
редактор енциклопедичного довідника «Франциск Скорина і його час» (1988) й збірника документів «Франциск Скорина» (1988).
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Наслідками власних досліджень учений охоче ділився на наукових форумах: республіканських, всесоюзних і міжнародних, у тому числі на шести конференціях з книгознавства
та шести Федорівських читаннях.
Визнанням наукових заслуг історика стало обрання його членом бюро Комісії з комплексних проблем книгознавства Наукової ради з історії світової культури АН СРСР, членом
Комісії з проблем Відродження цієї ж ради, членом Міжнародної редакційної колегії Зведеного каталогу і опису стародрукованих видань кириличних і глаголичних шрифтів, членом
Міжвідомчої наукової ради з історії книги (Київ) та членом багатьох інших вчених рад.
Та неодноразові запрошення, надіслані Я. Ісаєвичу від Гарвардського університету
(США) у 1974 та наступних роках, до викладання історії України «залізна завіса» прийняти
перешкодила. Ситуація дещо змінилася за часів Горбачовської перебудови. У 1988 р. вчений
був запрошений до участі в конференції з нагоди тисячоліття Хрещення Київської Русі, організованій у Вашингтоні Бібліотекою Конгресу США, і для читання курсів з історії України
та історії культури в Гарвардському університеті. Тоді ж на запрошення директора Українського інституту цього ж університету Омеляна Пріцака та віце-директора Ігоря Шевченка
Я. Ісаєвич долучився до реалізації наукового проекту Інституту – підготовку окремих томів
«Гарвардської бібліотеки давнього українського письменства».
Великий досвід дослідницької праці, значний науковий доробок та здобутий високий авторитет і плідні творчі контакти в науковому світі відкрили перед Я.Ісаєвичем широкі можливості для реалізації його творчого потенціалу. Це відповідно оцінив науковий колектив
Інституту суспільних наук, обравши вченого на перших в історії установи виборах керівника
у 1989 р. директором Інституту і започаткувавши, таким чином, нову епоху в його житті і
творчості.
Вступ Я. Ісаєвича на посаду директора Інституту у 1991 р. фактично збігся в часі з крахом
тоталітарного режиму та проголошенням державної незалежності України. Процес відчутного оновлення Інституту під керівництвом новообраного директора засвідчив наявність в
особі Я.Ісаєвича не тільки видатного вченого, але й умілого організатора наукового життя.
Це стало підставою для обрання його членом-кореспондентом (1990), а згодом академіком
НАН України (1992) та надання вченого звання професора (1996). Від 1993 до 1998 р. він був
керівником (академіком-секретарем) Відділення історії, філософії і права НАН України. Від
1992 р. став директором Інституту Центрально-Східної Європи у Львові як громадського
об’єднання вчених й членом ради директорів Федерації Інститутів Центрально-Східної Європи.
Від 1989 р. протягом багатьох років був заступником голови відродженого Наукового
товариства ім. Шевченка у Львові. Ухвалою Президії НАН України у 1993 р. його було затверджено співголовою польсько-української комісії при Польській академії наук та Національній академії наук України. Від 1991 р. Я. Ісаєвич був президентом Українсько-американського фонду «Сейбр-Світло», який доставив в Україну понад мільйон книг із-за кордону.
Попри велику науково-організаційну працю вчений виявляв гідну подиву активність на
полі наукової творчості, а його дослідження увійшли цінним набутком у науковий доробок
Інституту й української історичної науки загалом. Коло його наукових зацікавлень у нових
умовах значно розширилося, а традиційна культурологічна тематика збагатилася новими аспектами.
Низка статей і нарисів книгознавчої проблематики, опублікованих автором переважно в
останній період його життя, увійшла до його збірного видання «Україна давня і нова» (1996),
матеріали якого на рівні сучасного знання і нового бачення висвітлюють малодосліджені аспекти української історії, зокрема внесок українців до скарбниці світової культури, в т.ч.
налагодженням книговидання у XVI–XVII ст., роль культурних надбань у формуванні націо
нальної свідомості українців і в консолідації української нації та держави, а також у налагодженні її міжнародної співпраці.
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Підсумком багаторічного дослідження Я.Ісаєвичем історії книги у контексті розвитку
української культури стала створена на рівні сучасної методології його фундаментальна праця «Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми» (2002). У ній на великому джерельному, зокрема архівному, матеріалі, простежено історію рукописної книги (діяльність
монастирських і княжих книгописних майстерень, шкіл, колегіумів і академій, гуртків науковців, письменників, митців) і ґрунтовно проаналізовано друковану продукцію (понад 4200
назв) усіх (понад 30) давніх друкарень України, її тематику, мовні особливості, що дало змогу
авторові засвідчити значні досягнення давньої української науки, мистецтва. Обґрунтовано
важливу роль книговидання у Національному відродженні XIX–XX ст. Розкрито взаємодію
традицій і новаторства у книговиданні, місце рукописної і друкованої книги в культурному
житті суспільства загалом. У дослідженні автора книга виступає, отже, як результат культурного розвитку української нації, його репрезентант і могутній чинник її подальшого духовного поступу.
Крім публікації своїх досліджень окремими виданнями, Я. Ісаєвич виступив співавтором низки престижних синтетичних праць. У третьому томі 8-томного видання «Истории
Европы» (Москва, 1993) опублікував розділ «Культура України, Білорусі і народів Прибалтики кінця XV – першої половини XVII ст.» з висвітленням питань книгодрукування. Як
відповідальний редактор, чільний автор та керівник авторського колективу, сформованого
на базі очолюваного ним відділу історії середніх віків Інституту українознавства, виступив у
виконаному на високому рівні сучасної методології другому томі п’ятитомної «Історії української культури» (2001). У цьому виданні його перу належать тексти про першу друковану
книжку українського автора – трактат Юрія Дрогобича (1488), початки кириличного друкарства – друкарню Швайпольта Фіоля (1491), про Франциска Скорину та його послідовників,
львівську друкарню Івана Федорова (1573–1574), видавничу діяльність князя Острозького,
друкарні Львівського братства та Києво-Печерської Лаври, латинсько-польське книговидання, друкарство другої чверті XVII ст., успіхи і проблеми тогочасного книговидання в Україні.
У третьому томі «Історії української культури» (2003), присвяченому другій половині
XVII – XVIII ст., у розділі «Книгодрукування і книгорозповсюдження» Я. Ісаєвич опублікував структурні підрозділи «Видавничі осередки і друкарні» і «Репертуар видань та їх оформлення». У першому розглянув Києво-Печерську Лавру як головний видавничий осередок
того часу, Новгород-Сіверську друкарню, відновлення друкарства в Чернігові, початок репресій проти київських і чернігівських видань і посилення контролю над ними, діяльність
українських видавців у Львові (Ставропігійського братства і М. Сльозки), монастирських
друкарень в Уневі і Почаєві, функціонування польських, російських, німецьких та єврейських друкарень. Предметом розгляду другого підрозділу стали друковані Біблія і літературні твори, освіта, філологія, природничі знання, коментарі, довідники, преса.
У книзі «Львів: історичні нариси» (1996) Я. Ісаєвич умістив статтю «Львівське успенське
братство, його школа і друкарня», в якій головною заслугою братського видавництва XVII–
XVIII ст. визначив передруки традиційних літургічних текстів і випуск великими тиражами
букварів, а крім того, видання «Просфоними» – збірки українських і грецьких віршів та «Перестороги» – полемічного трактату в обороні православ’я (1605–1606).
У першому томі тритомної «Історії Львова» (2006) у розділі «Львів – колиска друкарства
на українських землях» дослідник подав відомості про видання Іваном Федоровим у Львові
«Апостола» та першого у Східній Європі друкованого підручника – «Букваря» (1574), про
публікацію друкарнею Львівського братства знаменитої греко-церковнослов’янської граматики «Адельфотес» і збірника «Просфонима», а також про перші латино-польські та вірменську друкарні першої половини XVII ст. До речі, тритомник «Історії Львова» під редакцією
Я. Ісаєвича був перевиданий однотомним подарунковим виданням у Харкові у 2012 р.
Варто згадати, що Я. Ісаєвич є автором багатьох десятків енциклопедичних статей про
українські (також польські, єврейські) друкарні, друкарів, видавництва, друковані видання,
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опублікованих в «Довіднику з історії України» (3 видання), багатьох томах «Енциклопедії
історії України», «Енциклопедії сучасної України», «Української літературної енциклопедії»,
«Енциклопедії Львова» (уже вийшло 4 томи), «Польському біографічному словнику», енциклопедичному довіднику «Книговедение».
Подвижницька праця над дослідженням і популяризацією історії українського книговидання закріпила за Я. Ісаєвичем ім’я одного з найвизначніших діячів української науки й будівничих міжнаціональних культурних мостів та здобула загальне громадське визнання. За
свою працю історик українського книговидання Я. Ісаєвич удостоївся численних державних
нагород, почесних звань як в Україні, так і за кордоном (у Польщі, Білорусі, США).
Напередодні проголошення незалежності України Я. Ісаєвич у «Записках НТШ» опублікував статтю, присвячену пам’яті Т. Шевченка, в якій обережно згадав про трактування
окремими авторами (не радянськими, звичайно) незалежницької позиції Кобзаря, але, перестраховуючись від можливих звинувачень з боку офіційних кіл, покликався на дещо обережніший висновок відомого зарубіжного автора Григорія Грабовича. Сьогодні, можливо,
він би не мав такої потреби.
В Інституті, яким упродовж багатьох років керував академік Я. Ісаєвич, на вшанування
його пам’яті щороку проводяться наукові форуми, а відповідні матеріали готуються до друку
і незабаром побачать світ.
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Доповідь завідувача кафедри видавничої справи та мережевих видань Київського національного університету культури і мистецтв, доктора філологічних наук, професора
Миколи Степановича Тимошика «Сучасна біографічна енциклопедистика: позитивні набутки і тривожні тенденції», у якій він розглянув деякі сучасні тенденції
творення українських біографічних енциклопедій, викликала особливе зацікавлення. Науковець наголосив на необхідності високопрофесійного, грамотного, сумлінного ставлення автора, редактора, видавця до будь-якої друкованої продукції, а енциклопедичного видання й поготів.
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СУЧАСНА БІОГРАФІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА: НЕЗНАЧНІ ПОЗИТИВНІ
НАБУТКИ, ВІДЧУТНІ ТРИВОЖНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Розглянуто деякі сучасні тенденції творення українських біографічних енциклопедій. Акцентується увага на кон’юнктурних, сумнівних видавничих проектах, що нівелюють цей важливий сегмент
книговидання.
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Some modern tendencies of Ukrainian biographical encyclopedias creation are viewed in this article.
Attention is focused on doubtful projects which level this very important segment of book publishing.
Key words: Biographical encyclopedias, editorial craze, doubtful projects, culture of an edition, «who is
who» project, editor of an encyclopedia.

Загальновідомо, що енциклопедичні видання є найскладнішими з усіх видів видавничої
продукції не лише у контексті редакційно-видавничої підготовки, а й розроблення теоретично-практичних засад цього важливого сегмента книговидання. Не дивно, що на ринку
сучасної наукової і навчальної літератури, за незначним винятком, практично неможливо
віднайти ґрунтовні розробки українських дослідників та практиків із цієї проблематики [1–3].
Що ж на практиці?
В останні два десятиліття розвитку українського книговидання ми є свідками кардинальних змін, що відбулися і відбуваються на ринку пропозиції книги і ринку попиту на
неї, які помітно вплинули на тенденції видавничого ринку і поведінку читача (покупця). За
умов загального піднесення суспільного інтересу до друкованого слова і різкого зменшення
частки державних видавництв у загальному обсязі української книжкової продукції стався
раптовий наплив у видавничо-поліграфічну галузь значного числа працівників, малопідготовлених із професійної точки зору. Це породило одну із суттєвих негативних тенденцій новітнього часу: заниження рівня культури друкованих видань. За цим явищем стоїть невміння
або нездатність багатьох редакторів чи видавців створити самодостатню внутрішню та зовнішню конструкцію видавничої новинки, надати їй власного стилю, вміло поєднати зміст і
оформлення.
Особливо помітною означена тенденція є в сегменті енциклопедичної, довідкової літератури. Ринок заполонили десятки, а то й сотні великих і малих за обсягом, яскравих і строгих
за художнім оформленням видань із ключовим заголовковим словом «енциклопедія». Здебільшого нашвидкоруч скомпільовані, нерідко із застарілих або неперевірених інтернетних
джерел такі видання усе очевидніше розмивають класичне розуміння енциклопедичного видання як еталону науковості, фактологічної достовірності, правдивості, зрештою, високого
професіоналізму його творців.
Із цього не вивченого і не узагальненого ще дослідниками моря сучасних енциклопедій
виокремимо лише ті, які мають стосунок до так званої біографістики.
Було б необачним стверджувати, що всі біографічні видання, яких останнім часом стало
з’являтися в Україні все більше, варто відносити до сумнівних проектів. У багатьох випадках
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робота і авторських, і видавничих колективів над такими проектами позбавлена відчуття
«видання заради видання» або лише для заробітку самої видавничої фірми.
Серед резонансних у позитивному значенні цього поняття проектів варто передусім відзначити «Енциклопедію Сучасної України» – багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку ХХ століття до сьогодення [4]. Значний обсяг у цьому виданні посідають
біографії відомих українців.
Cерію видань з української персоналістики започатковано 1991 р. Київським науковим
товариством імені Петра Могили спільно з видавництвом «Київ. Інформація. Сервіс». Відтоді вийшли друком значними накладами спеціалізовані випуски «Хто є хто в українській
політиці» [5], «Хто є хто в українських мас-медіа» [6], «Хто є хто в українських суспільних
науках» [7], універсальний біографічний довідник «Хто є хто в Україні» [8].
За зразком наукового товариства імені Петра Могили Книжкова палата України здійснила 1999 р. вдалу, на наш погляд, спробу створення своєрідної фахової енциклопедії «Хто є хто
у видавничій і бібліотечній справі» [9].
Цікаве багатотомне видання здійснює упродовж останніх років Центр дослідження історії української преси, що діє при Львівській національній бібліотеці ім. В. Стефаника НАН
України – «Українська журналістика в іменах» [10].
Саме тому, що за справу взялися професіонали, подібні видання відзначаються чітко
продуманою концепцією. У них відпрацьовано об’єктивні критерії відбору персоналій, відсутні «грошові внески» за принципом складчини. Проекти ці є самоокупними або такими,
що фінансуються не героями біографічних довідок.
Більше звернемо увагу на групу видань, що за багатьма параметрами редакційної і видавничої підготовки можна без перебільшення віднести до кон’юнктурних, сумнівних.
Кон’юнктура в перекладі з латинської означає сукупність умов, ознак, які характеризують стан справ. У переносному значенні йдеться про вміння пристосуватися до такої обстановки і використати її в своїх інтересах, зреагувати на неї певним чином. У видавничій
справі, як і будь-якій галузі, пов’язаній із виробництвом, кон’юнктурний підхід поширений.
Надто ж останнього часу.
Розглянемо цю проблему на прикладі конкретних видавничих проектів.
На початку 90-х років минулого століття немало українських учених, артистів, спортсменів, іменитих діячів в інших сферах науки, культури, політики, економіки стали отримувати
незвичні досі листи зі зворотними адресами різноманітних біографічних інститутів (інститутів визначних діячів сучасності тощо), місце знаходження яких – США, Франція, Англія,
інші «багаті» країни Заходу. Листи ці були приблизно такого змісту: «Вітаємо вас! Завдяки
відпрацьованій процедурі Ваше ім’я було рекомендовано Головній Раді Редакторів нашого
видання для включення до біографічного довідника визначних учених (лікарів, вчителів,
спортсменів, політиків – цей перелік професій змінювався залежно від посади адресата –
М. Т.)». Далі повідомлялося, що унікальний біографічний довідник, який буде поширюватися обов’язково в усі крупні бібліотеки світу, має вийти друком до такого-то часу; видання матиме обмежений наклад, тому слід поспішити із замовленням власного авторського примірника. Вас це, мовляв, ні до чого не зобов’язує, але ж ви не відмовитеся мати в себе вдома таке
історичне видання, в якому ваша біографічна довідка буде вміщена в компанії таких світових
знаменитостей. І, насамкінець, подавалося кілька варіантів замовлення такого примірника:
в шкіряній, позолоченій оправі чи обкладинці. Звичайно, йшлося про різницю в цінах – від
ста до п’ятсот доларів, які слід було негайно висилати за вказаним нижче рахунком разом зі
своєю «геніальною» біографією». Пропонувалося також придбати спеціально випущені на
основі біографічного видання сертифікати про те, що ти – «най-най»... За сертифікат також
треба було окремо заплатити видавництву.
Отримавши такий пакет, в якому додавалися зразок написання біографічної довідки, рішення про зарахування ім’ярека до створеної при видавництві міжнародної ради експертів
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(на цьому папірчику пропонувалося порекомендувати Раді редакторів не менше п’яти (десяти) кандидатур достойників для включення їх до наступного випуску довідника), немало
наших земляків – здебільшого амбітних, слабких до високих звань, грошовитих і не зовсім
відомих поза межами свого навчального закладу чи міста, все ж піддавалися на цю приманку. Адже можна було не сидіти місяцями в архівах, не писати монографій, не створювати
наукові школи, а заплатити кругленьку суму й через півроку отримати такий собі гросс-бух з
біографіями «десяти тисяч найрозумніших людей цивілізації». А потім про це ще й інтерв’ю
дати місцевій газеті, що твої заслуги визнано по цілому світу…
Книги на кшталт «Хто є хто із найзнаменитіших у світі» справді надходили на адреси
замовників, які оплатили місце для своєї біографії. На початку про це навіть широко повідомлялося в пресі. За даними київської газети «Сегодня», скажімо, лише в Харкові нині
мешкає майже 60 членів Нью-Йоркської академії наук (не плутати з національною академією
наук США – М. Т.), прізвища яких потрапили до подібних довідників [11].
Не аналізуємо моральний і правовий аспект цього явища. Розглянемо його суто з видавничого боку. Насправді, йдеться про добре продуману бізнесову акцію цілого ряду західних видавців, які вирішили заробити немалі гроші на довірливих знаменитостях з країн
колишнього Радянського Союзу. «Хворобу» на подібні біографічні видання Західна Європа
подолала ще в середині шістдесятих років минулого століття. Після освоєння заповзятими
західними видавцями іменитої автури з європейських країн колишнього соціалістичного табору черга дійшла й до колишніх радянських країн.
Схоже, така форма продукування гучних, але далеко некорисних суспільству, видавничих проектів (це за умов, коли в переважній більшості сільських і районних бібліотек бракує
елементарних творів класиків української і зарубіжної літератур за шкільною програмою)
міцно приживається на українських теренах.
Нині ми є свідками утворення вже в Україні цілої низки не лише видавничих структур, а
й інституцій, які спеціалізуються і на виданні таких біографічних «шедеврів», і на проведенні
численних гучних рейтингів, номінацій, конкурсів про найнайтитулованіших представників
нації в різноманітних номінаціях. Принцип один і той самий: потрапити до такого видання
з кольоровою фотографією і біографічною довідкою, яку сам і складаєш, можна лише тоді,
коли заплатиш власноруч або твоя організація чи підприємство немалу суму коштів. Звідси – поява так званих «Золотих книг», що мають найрізноманітніші підзаголовки – ділової
еліти, національної еліти, підприємництва, торгівельних марок, регіонів, століття…
Справа ця з бізнесового боку стала настільки вигідною, що під брендом, скажімо, «Золота книга» в умовах недобросовісної конкуренції вже стали працювати кілька фірм. Окрім
«Євроіміджу», це АТ «Мазепа», ПП «Дон-97» тощо [12]. Видавнича біографоманія перекинулася й на громадські організації. Так, «Буковинське земляцтво» в Києві зініціювало випуск
цілого тому довідника найзнаменитіших буковинців, які мешкають у столиці держави. Відбір здійснювався за принципом маєтності посад: бізнесмени, керівники різних відомств та
установ. А от відомі просвітні діячі, вчителі, вчені до творення такого довідника навіть не
запрошувалися.
З іншого боку, в Україні з’являється все більше окремих великообсягових і продовжуваних
видань, змістова частина яких будується за принципом іміджевого прославлення керівника
району, міста, області. Варто у цьому контексті згадати бодай різноманітні «біографічні»
видання про президентів, губернаторів, мерів. Зовні наміри ніби й благородні, але таке прославляння в умовах економічних негараздів і хронічного недофінансування соціальної сфери виглядає дещо аморальним. Крім того, такі видавничі проекти, як правило, фінансуються
не першою особою, десятки фотографій якої в різних іпостасях представлені на багатьох
сторінках повноколірного друку, а з місцевих бюджетів, нерідко з тих його статей, які призначені для розвитку освіти, науки, тієї ж видавничої справи.
Ще одна негативна тенденція – підготовка енциклопедичного видання новим автор271

М. С. Тимошик

ським колективом на основі попереднього, дещо застарілого, видання. Нерідко за цю справу
беруться не підготовлені видавці. Результат – видання виходить у світ із численними помилками, перекрученнями. Так сталося, зокрема, із біобібліогафічним довідником «Сучасні українські письменники», за видання якого взялося маловідоме в Україні білоцерківське
видавництво «Буква» [13]. Ця так звана енциклопедія творилася методом доповнень до випущеного 2006 року «Українським письменником» довідника «Письменники України». Помилки якраз і нагромаджувалися у місцях доповнень і вставок, що робилися нашвидкоруч
із порушенням вимог редакційно-видавничого процесу. Фішка видавничого проекту полягала в тому, що письменники мали викупити наклад власним коштом. Пізніше секретаріат
Національної спілки письменників України змушений був публічно відмежуватися від цієї
енциклопедії як непрофесійно зробленої.
Від кінця 2012 р. в Україні спостерігається пожвавлення діяльності філій міжнародних
видавництв, що спеціалізуються на біографічних енциклопедіях «Хто є хто…». Одне з них –
Міжнародне Швейцарське Видавництво «Who is Who Verlag fur Personenenzyklopadien AG».
Як зазначається в рекламній листівці, яку знову почали отримувати через електронні адреси
українські учені, видавництво працює понад 30 років й наразі має представництва у 12-ти
країнах світу. «Примірники енциклопедії, читаємо в запрошеннях за добру суму грошей (від
4,5 до 2,5 тисяч гривень – залежно від якості оправи видання) надходять у провідні бібліотеки країни-видавця, Європи (в т.ч. – Ватикан) та найбільшу у світі бібліотеку Конгресу США.
Біографії розміщуються на сайті країни-видавця та головному сайті Видавництва (Швейцарія), де власники біографій, які є замовниками, отримавши логін, пароль та особистий кабінет, можуть спілкуватися зі своїми вітчизняними та зарубіжними колегами у розрізі професійної діяльності та інтересів» [14].
Енциклопедії нерідко називають свідками духовної зрілості нації. Аби така духовна зрілість не підлягала найменшому сумніву, провідні українські наукові інституції, довкола яких
зазвичай об’єднується наукова і освітня інтелектуальна еліта країни, мають підсилити енциклопедичний сегмент українського книговидання, продовживши кращі традиції своїх попередників. Цим буде поставлено заслін масиву кон’юнктурних сумнівних проектів, що не
мають жодного стосунку до справжніх енциклопедичних видань. Цього не можна досягнути
без тісної справпраці учених із досвідченими, інтелігентними, грамотними і небайдужими
до своєї справи Редакторами.
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Анна Радченко

Президія конференції: Олексій
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Вітальне слово виголошує Ярослав Яцків

Серед учасників конференції: Уільдан
Саітов, Микола Трус, Лідія Петровська
та Нелі Чистякова

Анатолій Біленко

Іван Гамкало

Максим Стріха

Ліана Шарапова та Олександра Бровіна
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Наталя Стаценко та Юлія Готкова
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Анатолій Калениченко: слово з залу
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Микола Трус
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