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is correct delimitation o f objective historical invoices from all sorts o f rhetorical figures 
and other emotionally-shaped structures connected with the mythopoetic way o f thinking.
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СПЕЦИФ1КА ВИКОРИСТАННЯ 
АРХ1ВНИХ ДЖЕРЕЛ 

СУЧАСНИМИ КУЛЬТУРОЛОГАМИ

У цш cmammi проаналповано специфику використання apxienux джерел су- 
часними культурологами i мистецтвознавцями. Дослгджено спшъне i eidMinne в ар- 
xienux першоджерелах (рукописах i машинописах) та у  редагоеаних (т. зв. лтера- 
турно опрацьованых) мемуарах; розглянуто проблематику фактологгчних помилок як 
важливого аспекту використання першоджерел; проаналЬовано eidMinocmi в apxie- 
них i друкованих спогадах дЫчгв укратськог культуры.

Актуальшсть цього дослщження зумовлена потребою розширенням та по- 
глибленням нових методик та шдход1в до науково-дослщно'1 роботи сучасними 
укра'шськими дослщниками у Bcix сферах i напрямках науки та мистецтва.

Незважаючи на науков1 розвщки В. Горпенка [1], Т. Дерев’янко [2],
I. Зубавшо!' [3], М. Казьмирчук [4], Т. Кохана [5], С. Марченка [6], О. Безручка 
[7; 8], можна констатувати, що сучасними укра'шськими кшознавцями ще не 
достатньо прщцляеться увага методолоп\' наукових дослщжень.

Радянсью мистецтвознавщ у cboix наукових дослщженнях користувалися 
здебшыного надрукованими джерелами. В значно меншому обсяз1 зверталися 
до арх1вних джерел, насамперед i3-3a складнонцв i3 доступом до деяких apxieiB 
i фощцв. Пюля розвалу Радянського Союзу почали вщкриватися засекречен! 
вщцши i фонди, а почасти й ц ш  арх1ви. Це привело до пщвищення iHTepecy до

42

mailto:oleksandr_bezruchko@ukr.net


Выпуск V www.institutemvd.by

використання арх1вних джерел у наукових дослщженнях сучасних украшських 
кшознавщв.

В арх1вах мистецтвознавчого напрямку збершаються, зокрема, нередаго- 
ваш рукописи! та машинописи! спогади видатних митщв укра'шсько! культури, 
як! п!сля л!тературного опрацювання перед публ!кац!ями отримали суттев! роз- 
б!жност! з орипналами.

Розглянемо аспект використання у наукових дослщженнях арх!вних пер- 
шоджерел та !х редагованих (л!тературно опрацьованих) похщних. Специфша 
обробки арх!вних джерел така, що часто рукописи! спогади надзвичайно важ- 
лив!, проте викладен! наст!льки кострубатою мовою, що цитувати в так званому 
«чистому», л!тературно неопрацьованому вигляд! !х неможливо. В якост! прик
ладу можна навести спогади колишньо! учениц! О. П. Довженка по Житомир- 
ському другому вищому початковому училищу (ЖДВПУ) Т. К. Батуренко. 
Текст спогад!в спец!ально наводиться без будь-яких граматичних ! л!тератур- 
них доопрацювань: «Я “^ ^ о т е й ”, и как я пишу Вы можете судить по моему 
писанию, образование мое никуда. В 1913 году учитель рисования Довженко 
Александр Петрович в классе предложил свободную тему рисования» [19, 
арк. 9].

Не стали виключенням ! автентичш спогади кшематографюпв. Напри- 
клад, О. М!шурш, на зборах, присвячених пам’ят! О. П. Довженка, 14 вересня 
1959 року описував свое знакомство !з О. Довженком наступним чином: «Дов
женко з лопатою в руках бшав на територ!ю сучасного саду ! копав його, одно- 
часно запрошуючи ус!х до цього. В любу вшьну секунду, якщо була така зами
нка, вш б!г у вщкрип ворота ! садив дерева, спокушая молодь, комсомольщв и 
ус! запалювались щею завзятютю. Ус! шли сюди в сад» [10, арк. 5].

А тепер пор!вняемо з фрагментом спогад!в О. М1шур!на, надрукованих у 
1984 роц!: «Черговий кадр фшьму було знятий,! осв1тлювач! попросили перер
ву, щоб вщпочило св!тло ! зам!нити вуглини. Були розчинеш велию двер! пав!- 
льйону, штучне осв!тлення зм1нилося теплим осшшм, сонячним,! вс1 учасники 
висипали в дв!р до саду. Сад було посаджений Довженком за допомогою сту- 
д!йних комсомольц!в минуло!' осей!, а зараз треба було дещо шдсадити ! на зи
му обкопати молод! деревця. Довженко, вийшовши на дв!р, шдхопив лопату ! 
напруженою ходою попрямував у сад» [11, с. 136-137] .

Можна побачити, що автентичш ! надруковаш спогади суттево в!др!зня- 
ються одне вщ одного. Ш для кого не секрет, що бшышсть спогад!в редагува- 
лося ! буде правитися професшними л!тераторами або редакторами. I це не 
зменшуе !'хн!й науковий потенщал.

Певна р!ч, найкращий вар!ант для академ!чного досл!дження працювати 
!з орипнальними рукописами, проте б!льш!сть спогад!в у державних (Музей 
нац!онально! юностуд!!' художшх ф!льм!в Олександра Довженка — машинопи
си! спогади С. Цибульник, В. 1ванова, О. М!шурша та ш.) ! приватних (спогади

43

http://www.institutemvd.by


THESAURUS 2018

B. М. 1ванова у приватному арх1в1 М. В. 1ванова та ш.) арх1вах збереглося у ви- 
гляд1 л1тературно опрацьованих машинописпв.

Пор1внявши автентичний вар1ант сцени суду, присвяченому несправедли
вому звшьненню оточення О. Довженка шд час евакуацп Кшвсько! кшостудп, у 
спогадах В. М. 1ванова, яю збершаються в приватному арх1в1 М. В. 1ванова [ 
Музе! Нацюнально! юностудн художшх фшьм1в Олександра Довженка [12, 
арк. 11-12] Ь  таким же фрагментом книги С. Плачинди [13, с. 273] можна поба- 
чити, що спочатку йде справжнш факт 1з спогад1в В. 1ванова, пот1м три абзаци 
вар1анту розвитку под1й Плачинди, пот1м майже 1дентичне в1дтворення фрази 1з 
спогад1в В1ктора 1ванова 1 знову власна, довол1 розгорнута верая под1й, яю за- 
к1нчуеться щентично першоджерелу.

У даному випадку видно, що ешзод книги С. Плачинди дшсно базуеться 
на арх1вних спогадах В. 1ванова, тшьки сильно доповнений описами
C. Плачинди. Таким чином, до л1тературно доповнених С. Плачиндою арх1вних 
спогад1в В. 1ванова потр1бно в1дноситися хоча й з обережшстю, проте як до та
ких, що дшсно мали мюце.

Тим не менш, не виключено, що деяю фрагмента цих спогад1в все ж таки 
не були знайдеш в арх1вних першоджерелах. Це — «Вступ В. 1ванова 
до ВДПСу» 1 «Перше знайомство 1з О. Довженком», яю не ф1гурують ш в прива
тному арх1в1 М. 1ванова, ан1 в Музе!' Национально! кшостудп художн1х ф1льм1в 
Олександра Довженка.

Кр1м того, в еп1зод1 «Перше знайомство 1з О. Довженком» е фактолопчна 
помилка. С. П. Плачинда описав перше знайомство В1ктора 1ванова 1з Олексан- 
дром Довженком наступним чином: «В1кторов1 повезло: в перший же день пе- 
ребування на Кшвськш юностудй' побачив у коридор! Довженка ... — От що, 
Ви ейзенштейшвець, ум1ете монтувати. Почнете 1 тут з того, що монтуватимете 
вщзнятий уже фшьм для дггей «Право на осв1ту» [13, с. 277-278].

В даному випадку С. Плачинда помилився — В. 1ванов з ’явився на Кшв- 
сьюй юнофабрищ ран1ше, ан1ж потр1бно було перемонтовувати вже готовий 
фшьм «Право на освггу». 15 жовтня 1936 року студент В штор 1ванов, як зазна- 
чено в особов1й справ1 студента ВДПСу В. 1ванова, був «вщрахований [з складу 
студент1в... як заюнчивший теоретичний курс навчання 1 захистивший диплом
ну роботу» [14, арк. 1 зв.].

Отже, до О. Довженка В. 1ванов з’явився наприюнщ жовтня — початку 
листопаду 1936 року, а фшьм «Право на освггу» був запущений у виробництво 
лише восени 1937 року [15], коли кер1вництво УРСР доручила зробити декшька 
аг1тац1йних короткометражних картин, присвячених виборам до Верховно! Ра
ди УРСР переважно творч1й молод1 [16] — «Пщ прапором Лен1на-Стал1на» 
(режисери М. Трясюн, Б. Лев1ч), «Право на освггу» (режисери О. Павленко та 
М. 1ванов), «Щасливе дитинство» (режисер М. Володарський), «Як вщбувати-
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муться вибори» (режисер Я. Воловик), «Виборча система» (режисер П. Павлов) 
[15].

Розглянемо ще один аспект використання першоджерел — помилки. Лю
ди помилялися 1 будуть помилятися завжди. Певна р1ч, коли под1я вщбулася 
нещодавно — помилок не дуже багато, але, як видно [з редакцшно!' помилки 
з ¡м’ям 1ванов, вщ помилок шхто не застрахований. Якщо ж спогади пишуться 
через багато роюв т е л я  описуваних подш — юльюсть помилок суттево збшь- 
шуеться, у бшыност1 випадюв ненавмисно.

Для прикладу можна навести спогади все т1е ж Т. Батуренко: «В 1914 го
ду А. П. Довженко зашел в класс, прощаться уходя на войну... мой отец гово
рил, что с Довженко А. П. они попали в плен к австрийцам, спали на одной ши
нели» [9, арк. 2].

У цих спогадах поедналися дол1 двох р1зних людей: вчителя малювання 
О. Довженка та шшого вчителя, який дшсно уходив на першу св1тову вшну, 
потрапив у полон до австршщв, 1 спав на однш шинел1 1з чоловшом авторки 
спогад1в.

Як це не прикро, але нав1ть у спогадах ус1ма шанованих юнематографю- 
т1в зустр1чаються фактолопчш помилки. Наприклад, Олексш М1шур1н в надру- 
кованих спогадах вважае, що перший наб1р КДПСу вщбувся «тридцать першого 
року. Олексш (Шошн. — прим. О. Б.) вступае, а Василь (Митько. — 
прим. О. Б.) «провалюеться», але влаштовуеться там же на роботу в лаборато
рно» [11, с. 134].

Але ж завдяки опрацюванню арх1в1в в1домо, що КД1К було оргашзовано 
не в 1931, а 1930 рощ [13, арк. 252], куди згадуваний у спогадах Олексш Шошн 
дшсно поступив на режисерськш факультет саме у 1930 рощ. Бшыне того, сту- 
дент-актив1ст Шоп1н брав участь в методичнш комюй' з режисерсько! справи, 
що в1дбулася 16 листопада 1930 року, на якш доручили «Довженку та ТТТтпков- 
ському скласти програм по дисципл1нах режисерсько!’ справи для вс1х фах1в 
факультету протягом декади» [18, арк. 703].

Наведемо ще один приклад. Першу лекщю Олександра Довженка 
у КД1Ку описали в надрукованих джерелах два колишшх студента Ки1вського 
к1но1нституту — Т. Левчук 1 Г. Григор’ев. В арх1в1 музею Нац1онально1 юнос- 
тудп художн1х ф1льм1в 1м. Олександра Довженка збер1гаються спогади студент
ки операторського факультету КД1Ку Тамари Мороз-Стршець «Гордють нашо- 
го народу». В п спогадах про першу лекц1ю О. Довженка в шституи багато 
схожого, проте юнують 1 деяю вщмшность

Перше — Т. Левчук 1 Г. Григор’ев описували, що О. Довженко розповщав 
п1д час першо!' лекцЙ про ф1льм «Земля», а Т. М ороз^^^лець — «Арсенал»: 
«Одна з нових об’яв повщомляла, що «завтра — творча зустр1ч з режисером 
Олександром Довженком». П1сля зустр1ч1 — перегляд фшьму «Арсенал» [19, 
арк. 2].
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Найбшын ймов1рно, що Довженко розповщав про «Землю», оскшьки цей 
фшьм, як, до реч1 1 КД1К, було створено у 1930 рощ. Навколо цього фшьму, 
особливо тел я  фельейетона Д. Бедного «Фшософи» точилася жвава суперечка.

У спогадах Тамари Мороз-Стр1лець багато ц1кавих деталей, пов’язаних 1з 
специф1кою ж1ночого сприйняття свггу: «Ми хот1ли якнайкраще зустр1ти Олек- 
сандра Петровича. Сам1 прибирали й прикрашали прим1щення... У зал1 студен- 
ти натерли тдлогу. Застелили стш новим кумачем. Порозв1шували плакати, 
прив1тання та поздоровлення Олександров1 Довженку з новим творчим 
у с т х о м — фшьмом «Арсенал». Все було зроблено старанно, з любов’ю» [19, 
арк. 2-3].

Отже, спогади про першу лекцпо Довженка в1др1зняються в багатьох де
талях, школи здаеться, н1би описують р1зш поди.

Помилки припускаються вс1 люди, тому до будь-яких арх1вних 1 друкова- 
них джерел, зокрема спогад1в д1яч1в вггчизняно1 культури, потр1бно п1дходити 
обережно, аби у наукових дослщженнях вщд1лити правду в1д нашарувань р1з- 
ного роду помилок 1 домисл1в.

Пщсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що поставлен! науков! 
завдання виконаш: дослщжено специф!ку використання арх1вних джерел су- 
часними укра'шськими науковцями; наголошено на важливост! використання 
арх!в1в у наукових дослщженнях; проанал!зовано сп!льне \ вщмшне в арх1вних 
першоджерелах (рукописах ! машинописах) та у редагованих (т. зв. «л1тератур- 
но опрацьованих») мемуарах; розглянуто проблематику фактолопчних помилок 
як важливого аспекту використання першоджерел; дослщжеш вщмшност!, 
пов’язан! з особливостями людсько'1 особистост! та св!тосприйняття, в арх1вних 
! друкованих спогадах д!яч1в украшсько! культури.

Тим не менш, перспективи наукових розвщок залишаються великими, 
оскшьки ця робота потребуе багатор!вневого та м!ждисципл!нарного досл1- 
дження сучасними фах!вцями з р1зних галузей наук.
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The specific o f the using o f the archived sources by the modern culturologiests
In this article investigational the specific o f the use o f the archived sources the 

modern culturologiests and art critics. Author investigated a common and excellent in the 
archived original sources (manuscripts and document printed to the printed typewriter) and 
in the edited (so-called «literary treated») memoirs; considered the range o f problems o f 
the truth o f historical facts and errors as an important aspects o f the use o f original 
sources; analysed differences in the archived and printed remembrances o f the Ukrainian 
cultural workers.

Спецыфта выкарыстання apxiymtx крынщ сучасным1 культуролагам1
У гэтым артикуле прааналЬавана спецыфта выкарыстання архгуных крынщ 

сучасным1 кулътуролагамг i мастацтвазнауцамг Даследавана агулънае i адрознае 
у  архгуных першакрынщах (рукатсах i машынатсах) i у  рэдагуемых (т. зв. лтара- 
турна апрацаваных) мемуарах; разгледжана праблематыка факталаггчных памылак 
як важнага аспекту выкарыстання першакрытц; прааналЬаваны адрозненш у  ар
хивных i друкаваных успамтах дзеячау украгнскай культуры.
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EURASIAN ECONOMIC UNION:
A REGIONAL ECONOMIC HEGEMONY INITIATIVE

It can be assumed that international relations terminology has not mentioned enough 
about the significance o f the Eurasian Economic Union in territorial as well as in economic 
terms during a period o f growing geopolitical risks and high interdependence between the 
member countries and the rest. According to Kazakhstan’s President Nursultan 
Nazarbayev, it is truly difficult for states to overcome economic, political and security
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