
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

Сидорова Олена Миколаївна 

 

 

УДК 929:930.1 Міяковський 

 

 

ВОЛОДИМИР МІЯКОВСЬКИЙ (1888 – 1972): ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА НАУКОВА СПАДЩИНА 

 

 

 

Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство 

та спеціальні історичні дисципліни 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук 

 

 

 

 

Київ – 2017  



Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана на кафедрі архівознавства та спеціальних галузей історичної 

науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, МОН 

України. 

 

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор 

    ПАЛІЄНКО МАРИНА ГЕННАДІЇВНА, 

    Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 

завідувач кафедри архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки. 

 

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, 

ЯСЬ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,  

Інститут історії України НАН України, відділ 

української історіографії, провідний науковий 

співробітник; 

 

кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник 

МАГА ІРИНА МИКОЛАЇВНА,  

Центральний державний архів зарубіжної україніки, 

директор.  

 

 

 

 

Захист відбудеться «26» грудня 2017 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої 

вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349). 

 

 

З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, 

вул. Володимирська, 58, кім. № 12). 

 

Автореферат розісланий «____» листопада 2017 р. 

 

 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради, 

кандидат історичних наук, доцент      Л.В. Іваницька 



 

 

1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Структура дисертації обумовлена метою, завданнями і характером 

дослідження. Робота складається зі вступу, 3 розділів (9 підрозділів), висновків, 

списку використаних джерел та літератури (49 с., 429 позицій) та додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 254 с., з них основного тексту - 175 с. 

Вступ. Актуальність теми. Важливим чинником розбудови Української 

держави на сучасному етапі є збереження та розвиток національної свідомості 

українського народу, формування якої значною мірою відбувається під 

впливом історичної науки. Найбільш ефективно осмислення історичного 

минулого реалізується крізь призму вивчення життя, діяльності, наукової та 

творчої спадщини видатних українських політиків, учених, митців, 

громадських і культурних діячів, які відіграли велику роль у становленні 

української державності, сприяли розвитку української нації та зробили 

вагомий внесок в українську науку і культуру. 

До числа самобутніх та багатогранних українських учених ХХ ст. 

належить Володимир Варламович Міяковський (1888–1972) – історик, архівіст, 

літературознавець, публіцист та громадський діяч. Його багатогранна 

діяльність на ниві української культури та архівістики у роки Української 

революції 1917–1921 рр. та у наступне десятиліття сприяла розвитку 

національної архівістики та історіографії. Вчений був одним з організаторів 

наукового та культурного життя української еміграції після Другої світової 

війни, співзасновником і керівником низки провідних українських наукових та 

архівних установ, автором численних досліджень з історії національного 

громадсько-політичного руху та української культури, проблем 

шевченкознавства та архівознавства. 

Актуальність теми дисертаційної роботи посилюється відсутністю 

спеціального комплексного дослідження, присвяченого особистості вченого та 

його науковій спадщині. Об’єктивне дослідження життєвого і творчого шляху 

В. Міяковського покликане цілісно відтворити інтелектуальний портрет 

вченого та повноцінно інтегрувати його науковий доробок в український 

історіографічний процес. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана у рамках науково-дослідної теми «Українська нація в 

загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний 

реєстраційний номер 11БФ046-01), яка включена до тематичного плану 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Об’єктом дослідження є особистість В. Міяковського, комплекс  

документальних та історіографічних джерел, пов’язаних із життям та 

діяльністю вченого. 

Предметом дослідження є формування В. Міяковського як історика та 

архівіста, його наукова, організаційна та культурно-просвітницька діяльність. 

Хронологічні межі дисертації визначені двома рівнями: перший 

обумовлений роками життя та діяльності В. Міяковського (1888 – 1972), другий 
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пов’язаний із періодом формування джерельної та історіографічної бази 

дослідження і охоплює кінець ХІХ – початок ХХІ ст., що дозволяє оцінити 

місце наукового доробку вченого в українському історіографічному процесі. 

Особлива увага зосереджена на періодах активної наукової й громадсько-

політичної діяльності вченого у Києві (1917 – 1944 рр.) та в еміграції (що 

тривав від 1944 р. і до моменту смерті діяча у 1972 р.). 

Метою дисертаційної роботи є комплексне дослідження життєвого і 

творчого шляху В. Міяковського, відтворення процесу формування його 

світогляду, окреслення основних періодів і напрямів його наукової та 

організаційної діяльності, визначення внеску вченого у розвиток історичної 

науки та архівознавство. 

Метою обумовлені наступні дослідницькі завдання:  

– проаналізувати стан наукового розроблення проблеми та визначити 

ступінь її джерельного забезпечення; 

– реконструювати життєвий і творчий шлях ученого, визначити 

чинники, що вплинули на формування його світогляду, наукових інтересів та 

поглядів; 

– висвітлити наукову та науково-організаційну діяльність 

В. Міяковського в Україні та еміграції; 

– визначити основні напрями наукових досліджень ученого, встановити 

його внесок у розробку проблем суспільно-політичної та культурної історії 

України, шевченкознавство; 

– охарактеризувати організаційну діяльність В. Міяковського в архівній 

галузі та окреслити його внесок у розвиток архівознавства. 

Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові 

принципи пізнання – історизму, системності й об’єктивності. При написанні 

роботи були використані загальнонаукові, спеціально-історичні та 

джерелознавчі методи, а саме: аналіз, синтез, історико-системний, історико-

порівняльний, історико-генетичний, проблемно-хронологічний, біографічний, 

просопографічний. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у постановці та розробці 

актуальної теми, яка досі не отримала всебічного й об’єктивного висвітлення в 

українській історіографії. Вперше на основі залучення широкого комплексу 

архівних й опублікованих джерел та наукової літератури здійснено 

узагальнююче дослідження життєвого шляху, наукової, архівної, 

організаційної, публіцистичної діяльності та наукової спадщини 

В. Міяковського. Запропоновано періодизацію життя і діяльності вченого, 

з’ясовано невідомі й деталізовано маловідомі факти його біографії. Уточнено та 

доповнено бібліографію праць ученого. У дисертації простежено становлення 

В. Міяковського  як науковця, проаналізовано творчий доробок і визначені 

пріоритетні напрями наукових досліджень ученого, відображено його внесок в 

українську історичну науку, шевченкознавство та архівознавство. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання її положень і висновків при написанні узагальнюючих праць та 

підготовці підручників, спеціальних навчальних курсів і програм, науково-
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довідкових видань з історіографії, історії України, архівознавства, політології, 

культурології, літературознавства, історії журналістики. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації апробовані у виступах на 3 конференціях: V Міжнародній науковій 

конференції молодих учених «Дні науки історичного факультету – 2012» (Київ, 

12-13 квітня 2012 р.), VII Богданівських читаннях (Черкаси, 6 грудня 2012 р.) 

Сімнадцятих джерелознавчих читаннях (Київ, 16 листопада 2016 р.). Результати 

дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданні кафедри 

архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у 8 

наукових публікаціях, з них 5 статтей опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, з яких 4 статті опубліковані в журналах, що реферуються в 

міжнародних наукометричних базах. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Перший розділ «Історіографія, джерельна база та методологія 

дослідження» присвячений аналізу стану наукової розробки теми, 

характеристиці джерельної бази та методів дослідження. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукового розроблення теми» за хронологічним і 

проблемним принципами проаналізовано науковий доробок учених, які 

вивчали окремі аспекти діяльності та наукову спадщину В. Міяковського. 

Застосування хронологічного принципу дозволило виділити три умовні періоди 

у вивченні історіографії проблеми: 1) 1920-ті – початок 1970-х рр. – прижиттєві 

публікації про В. Міяковського переважно біографічного та мемуарного 

характеру; 2) середина 1970-х – 1980-ті рр. – дослідження біографії, 

упорядкування та видання спадщини В. Міяковського науковцями української 

діаспори; 3) 1990-ті – 2010-ті рр. – новітня українська і зарубіжна історіографія. 

Одним з перших діяльність В. Міяковського як історика й архівіста 

відзначив В. Барвінський у статті про роботу І-го Всеукраїнського з’їзду 

архівних робітників1. Згодом історик декабристського руху М. Нєчкіна високо 

оцінила статтю В. Міяковського про повстання Чернігівського полку, назвавши 

її найбільш цінним здобутком із літератури, що вийшла в Україні до 100-ліття 

повстання декабристів2. 

Однак, з огляду на те, що активна наукова та науково-організаційна 

діяльність В. Міяковського була перервана в 1929 р. внаслідок арешту за 

сфабрикованою справою Спілки визволення України (СВУ), тривалий час його 

ім’я було виключено з історіографічного процесу. Повернувшись із заслання, 

учений був позбавлений можливості займатися науковою діяльністю, а під час 

                                                 
1 Барвінський В. О. 1-й Всеукраїнський з’їзд архівних робітників у Харкові / 

В. О. Барвінський // Архівна справа. – 1927. – Кн. 2–3. – С. 14, 22, 25. 
2 Нечкина М. Украинская юбилейная литература о декабристах / М. Нечкина // Историк 

марксист. – 1927. – № 3. – С. 187–195. 
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Другої світової війни він був змушений виїхати за кордон. Незважаючи на те, 

що до еміграції В. Міяковський опублікував близько ста двадцяти праць, його 

науковий доробок у радянський період не досліджувався. Єдиним винятком 

стала праця, підготовлена з нагоди 50-літнього ювілею Академії наук УРСР, у 

якій побіжно характеризувалися дослідження В. Міяковського про 

декабристський рух в Україні та кирило-мефодіївців, що були опубліковані у 

академічних виданнях 1920-х рр.3 

Після від’їзду В. Міяковського за кордон відгуки про окремі аспекти 

його архівної, громадської і наукової діяльності з’являлися у роботах виключно 

еміграційних дослідників (Н. Полонська-Василенко, М. Антонович, Г. Костюк, 

Ю. Бойко, М. Глобенко, П. Одарченко, О. Оглоблин, О. Косач-Кривинюк, 

Л. Дражевська, Ю. Лавріненко, Ю. Луцький тощо). Так, Н. Полонська-

Василенко вперше опублікувала бібліографію праць ученого за 1918–1943 рр.4, 

Ю. Лавріненко у статті «Від пуделка до будинку з колонами (Етюд про один 

культурний подвиг)» розкрив роль В. Міяковського у створенні Музею-архіву 

Української вільної академії наук (УВАН)5. Діяльність В. Міяковського як 

члена управи УВАН у США знайшла відображення у праці Ю. Луцького 

«Початки «Анналів»6. 

Перебуваючи в еміграції, В. Міяковський значну увагу приділяв 

дослідженню життя та творчості Т. Шевченка. Оцінка діяльності вченого на 

чолі Інституту шевченкознавства УВАН у США, його участь в організації 

щорічних Шевченківських конференцій УВАН, редагуванні щорічника 

«Шевченко» та англомовного збірника «Тарас Шевченко, 1814–1861» знайшла 

відображення у працях Л. Дражевської, Г. Костюка, Ю. Лавріненка, Л. Луціва7. 

1966 р. у редагованій В. Кубійовичем «Енциклопедії українознавства» 

було вміщено перший короткий біографічний нарис про В. Міяковського, у 

                                                 
3 Видання Академії наук УРСР (1919–1967) : суспільні науки. Бібліографічний покажчик / 

Уклад. : П. Ю. Висоцька, О. А. Євдокименко, К. Є. Коваленко [та ін.]. – Київ : Наукова 

думка, 1969. – С. 21, 27, 31, 35, 344. 
4 Полонська-Василенко Н. Д. Українська академія наук : нарис історії. Ч. І. / 

Н. Д. Полонська-Василенко. – Мюнхен, 1955. – С. 64, 94, 112, 125, 138; Її ж. Історична наука 

в Україні за совєтської доби та доля істориків / Н. Д. Полонська-Василенко // Записки 

Наукового товариства імені Шевченка. – Париж ; Чикаґо, 1962. – Т. 173. – С. 8, 9, 69, 90. 
5 Антонович М. Володимир Міяковський / М. Антонович // Український історик. – 1972. – 

№ 1–2. – С. 116. 
6 Луцький Ю. Початки «Анналів» / Ю. Луцький // Український історик. – 1995. – № 1–4. – 

С. 82–86. 
7 Дражевська Л. Доповідь проф. В. В. Міяковського: «П’ятнадцять років шевченкознавчої 

праці УВАН» / Л. Дражевська // Українські вісті [Новий Ульм]. – 1964. – 5 квітня; Костюк Г. 

Художня література й історико-літературна проблематика у виданнях УВАН / Г. Костюк // 

Українська Вільна Академія Наук. Ювілейне видання. – Нью-Йорк, 1967. – С. 25; 

Лавріненко Ю. УВАН у Шевченківські роковини 1961–1964 років / Ю. Лавріненко // 

Українська Вільна Академія Наук. Ювілейне видання. – Нью-Йорк, 1967. – С. 28–29; 

Луців Л. Т. Шевченко – співець української слави і волі / Л. Луців // Свобода. – 1964. – 13 

травня. – С. 4. 
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якому окреслювалася сфера його наукових зацікавлень та зазначалися основні 

праці8. 

З нагоди 80-річчя вченого на сторінках журналу «Український історик» 

була опублікована розлога стаття М. Антоновича, у якій наголошувалося на 

вагомому внеску В. Міяковського у розвиток українознавства.9 У 1969 р. 

В. Веригою було укладено перший бібліографічний покажчик праць 

В. Міяковського10, який включав 104 позиції.  

Помітним явищем у вивченні та узагальненні творчого доробку вченого 

стало посмертне видання збірника його праць «Ненадруковане й забуте. 

Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя. Новітня українська література»11, 

здійснене 1984 р. УВАН у Нью-Йорку за редакцією М. Антоновича. До 

збірника увійшли наукові й публіцистичні статті, рецензії та спогади 

В. Міяковського, значна частина з яких публікувалася вперше. Вміщена у 

ньому бібліографія праць ученого була розширена до 194-х позицій. 

Підсумком досліджень про В. Міяковського за кордоном стала праця 

Л. Залеської-Онишкевич «Володимир Міяковський (1888–1972)»12, що 

характеризується високим рівнем джерельної інформативності, залученням до 

наукового обігу низки цінних документів з родинного архіву Міяковських, а 

також архіву УВАН у США. 

Однак в цілому праці, опубліковані за життя В. Міяковського, мали 

здебільшого рецензійний, довідково-інформативний та популярний характер і 

відзначалися суб’єктивністю оцінок. Численні некрологи, які з’явилися після 

смерті вченого у 1972 р., лише у загальних рисах окреслювали його життєвий і 

творчий шлях, стисло характеризували науковий доробок13.  

Третій період вивчення історіографії теми, що розпочався після 

проголошення незалежності України, характеризується поверненням імені і 

наукової спадщини В. Міяковського у вітчизняну історичну науку та появою 

спеціальних наукових праць, присвячених його життєвому шляху і науковій 

                                                 
8 Міяковський Володимир // Енциклопедія українознавства / [голов. ред. В. Кубійович]. – 

Париж ; Нью-Йорк : Видавництво «Молоде життя», 1966. – Т. 5. – С. 1619–1620. 
9 Антонович М. Володимир Міяковський / Марко Антонович // Український історик. – 

1969. – № 1–3. – С. 95–101.  
10 Верига В. Вибрана бібліографія праць В. Міяковського / В. Верига // Український 

історик. – 1969. – № 1–3. – С. 144–148. 
11 Міяковський В. Ненадруковане й забуте. Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя. 

Новітня українська література / В. Міяковський ; [ред. М. Антонович] – Нью-Йорк : УВАН в 

США, 1984. – 509 с. 
12 Залеська-Онишкевич Л. Володимир Міяковський (1888–1972) / Л. Залеська-Онишкевич 

// 125 років Київської української академічної традиції 1861–1986 : збірник / ред. 

М. Антонович. – Нью-Йорк : УВАН, 1993. – С. 517–538. 
13 Антонович М. Володимир Міяковський / М. Антонович // Український історик. – 1972. 

– № 1–2. – С. 116–119; Архімович О. Прощаючи Володимира Міяковського / О. Архімович // 

Свобода. – 1972. – 30 березня. – №. 60. – С. 7; Ґудзовський А. Пам’яті незабутнього 

професора Володимира Міяковського / А. Ґудзовський // Українські вісті. – 1972. – 16 квітня. 

– С. 5; Домбровський О. Пам’яті професора Володимира Міяковського / О. Домбровський // 

Свобода. – 1973. – 13 квітня. – № 69. – С. 3 та ін.  
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творчості. Першим до вивчення творчого доробку В. Міяковського із 

залученням джерельного потенціалу українських архівів звернувся С. Білокінь, 

який опублікував низку цінних статей про життя та діяльність ученого14. 

Окремих аспектів архівної та наукової діяльності В. Міяковського у контексті 

історіографічних, біографічних, архівознавчих, книгознавчих досліджень 

торкалися Н. Антонюк, А. Атаманенко, Г. Курас, І. Мага, І. Матяш, М. 

Палієнко, Р. Подкур, Т. Скрипка, О. Ясь15.  

На початку 2000-х рр. в українській історіографії з’явилася низка праць, у 

яких зроблено спробу визначити внесок ученого у розробку окремих проблем 

історії України, літературознавства, шевченкознавства (Ю. Беззуба, 

Г. Казьмирчука, Ю. Латиша, О. Федорука, М. Хададової, О. Яблонської тощо). 

Окремий інтерес для вивчення діяльності В. Міяковського у роки Другої 

світової війни становлять праці І. Верби, Л. Гісцової, Т. Себти, Н. Черкаської 

про діяльність наукових та архівних установ Києва у період німецької 

окупації16. У цьому контексті слід також відзначити вагомий внесок 

американської дослідниці П. К. Грімстед17 у вивчення проблеми переміщених 

українських архівів та німецького історика С. Лера у дослідження архівної 

політики на окупованих нацистами територіях18.  

Таким чином, проведений історіографічний аналіз засвідчив, що окремі 

аспекти наукової, архівної, громадської діяльності та наукового доробку 

В. Міяковського отримали висвітлення у роботах попередників. Разом з тим 

проблема комплексного наукового вивчення життєвого шляху вченого та 

всебічного аналізу його творчої спадщини не знайшла цілісного відображення в 

                                                 
14 Білокінь С. І. Архівіст Володимир Міяковський / С. І. Білокінь // Архівна та бібліотечна 

справа в Україні доби Визвольних змагань 1917–1921 рр. : зб. наук. праць. – Київ, 1998. – 

С. 213–222; Його ж. Володимир Міяковський – діяч української книги / С. І. Білокінь // 

Вісник Книжкової палати. – Київ, 1998. – № 2 (20). – С. 39–43; Його ж. Таємниці архівів не 

вічні... : Володимир Міяковський. 1888–1972 / С. І. Білокінь // Сучасність. – 1998. – № 10. – 

С. 57–80. 
15 Матяш І. Б. Вадим Модзалевський і Володимир Міяковський : співпраця на ниві 

архівістики // Матяш І. Б. Особа в українській архівістиці. Біографічні нариси / І. Б. Матяш. – 

Київ, 2001. – С. 32–56; Палієнко М. Архівні центри української еміграції (створення, 

функціонування, доля документальних колекцій) / М. Палієнко. – Київ : Темпора, 2008. – 688 

с.; Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних 

епох (початок ХІХ — 80-ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / за ред. В. А. Смолія. — К.: 

НАН України.  Ін-т  історії України, 2014. – Ч. 2. – 620 с. та ін. 
16 Верба І. В. Спроби відновлення Української Академії наук у Києві, кінець 1941 – 

середина 1942 рр. / І. В. Верба // Український історик. – 1995. – № 1–4. – С. 97–99; Гісцова Л. 

З. Київський центральний архів давніх актів (1917–1941) / Л. З. Гісцова // Архіви України. – 

2002. – № 4–6. – С. 5–45; Себта Т. Крайове управління архівів, бібліотек і музеїв при 

райхскомісарі України: історичний нарис / Т. Себта // Архіви України. – 2009. – № 3–4. – 

С.111–127 та ін. 
17 Грімстед П. К. Доля Київського центрального архіву давніх актів у Другій світовій 

війні: потрійна трагедія – нищення, пограбування, пропаганди / П. Кеннеді Грімстед // 

Архіви України. – 2002. – № 4-6 (250). – С. 46–76 та ін. 
18 Lehr S. Ein fast vergessener “Osteinsatz”: Deutsche Archivare im Generalgouvernement und 

im Reichskommissariat Ukraine. – Düsseldorf: Droste-Verlag, 2007. – 412 s. 
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історіографії, що обумовило актуальність і наукову новизну дисертаційного 

дослідження. 

У підрозділі 1.2 «Джерельна база та методологія дослідження» 

визначено структуру і рівень репрезентативності комплексу джерел з обраної 

теми, обґрунтовано використані у процесі дослідження наукові методи. 

Всебічне й об’єктивне розкриття поставлених у дисертації завдань 

вимагало залучення широкого комплексу архівних та опублікованих джерел. У 

процесі дослідження життєвого й творчого шляху В. Міяковського опрацьовано 

документи 27 фондів шести архівних установ України, а саме: Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО 

України), Центрального державного архіву громадських об’єднань України 

(ЦДАГО України), Державного архіву міста Києва (ДАК), Державного архіву 

Київської області (ДАКО), Інституту рукопису Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ), Відділу рукописних фондів і 

текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (ВРІЛ). 

Виявлена у ході пошукової роботи сукупність різноманітних за 

походженням, характером, змістом і призначенням джерел була 

систематизована за наступними групами: 1) наукові праці вченого та підготовчі 

матеріали до них; 2) біографічні матеріали й особисті документи 

В. Міяковського та його родини; 3) діловодна документація, що відклалася в 

результаті службової та наукової діяльності дослідника; 4) епістолярій ученого; 

5) спогади про нього; 6) зображальні джерела; 7) періодична преса. 

Першу, основну, групу джерел становлять праці В. Міяковського (наукові 

й публіцистичні статті, інформаційні замітки, огляди літератури, рецензії, 

доповіді). Проведений аналіз понад 190 робіт ученого дав змогу розкрити 

становлення та розвиток його наукових і суспільних поглядів, окреслити коло 

професійних інтересів, оцінити внесок у розвиток української та світової науки. 

Основний масив архівних джерел з досліджуваної проблематики 

зосереджений у фондах ЦДАВО України. Одним з базових для розкриття теми 

дослідження є особовий фонд В. Міяковського (ф. 3966), у якому зберігаються 

біографічні документи (посвідчення, особові картки, довідки та ін.), наукові 

праці та робочі матеріали до них, документи з діяльності (доповідні записки, 

службове листування та ін.), епістолярна спадщина вченого, фотодокументи, 

документи родичів (листи доньки вченого – О. Міяковської, та епістолярій його 

дружини – І. Міяковської), а також колег В. Міяковського (щоденник, заповіт 

В. Модзалевського, тези доповідей М. Рубача, В. Барвінського тощо). 

Значний інтерес для розкриття біографічних віх життя В. Міяковського 

становлять його особисті документи (особова справа учня 1-ї Київської 

класичної гімназії В. Міяковського та ін.) з Державного архіву м. Києва (ф.108), 

малюнки олівцем В. Міяковського з Лук’янівської тюрми (ВРІЛ, ф.230) та 

документи про співпрацю під час Другої світової війни з Музеєм-архівом 

переходової доби історії м. Києва (ДАКО, ф. Р-2412). 

При вивченні діяльності В. Міяковського на посаді директора Головного 

історичного архіву імені В. Антоновича використані матеріали фондів ЦДАВО 

України (ф. 3847, ф. 3206). Цінні дані про життя, професійну та наукову 
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діяльність В. Міяковського виявлено в слідчій справі вченого, яка зберігається 

в ЦДАГО України (ф. 263) та ін. 

Суспільно-політичний аспект діяльності В. Міяковського, зокрема його 

участь у низці громадських організацій української еміграційної спільноти та 

передумови створення УВАН, допомагають деталізувати документи, що 

зберігаються у ф. 269 (Колекція документів «Український музей в Празі») 

ЦДАГО України. 

Частина архівної спадщини В. Міяковського, що зберігається в Музеї-

архіві УВАН у Нью-Йорку, сьогодні ще не стала доступною для дослідників, 

оскільки не завершено процес упорядкування та описання фонду. Водночас до 

дослідження залучено окремі її сегменти, які були опубліковані в українській 

зарубіжній періодиці, зокрема на сторінках журналу «Український історик», 

видань УВАН, електронних ресурсах тощо. 

Важливою складовою джерельної бази дослідження є епістолярій 

ученого. У ЦДАВО України (ф. 3966) відклалося листування В. Міяковського з 

Центральним архівним управлінням УСРР, українськими та російськими  

видавництвами. Значну цінність для відтворення просопографічного портрету 

вченого, пізнання його внутрішнього світу становлять його листи до нареченої, 

а згодом дружини І. Міяковської (Голошвілової), а також листи до нього 

дружини та доньки Оксани, що дозволяють відтворити атмосферу, етику 

спілкування у родині. 

У роботі використано епістолярну спадщину В. Міяковського, що 

відклалася в інших архівних і бібліотечних зібраннях, у т. ч. особових фондах 

українських учених і митців. Зокрема, його листування з Дмитром, Михайлом і 

Марком Антоновичами, Л. Биковським, Є. Маланюком (ЦДАГО України, ф. 

269), Д. Багалієм (ІР НБУВ, ф. І), В. Модзалевським (ІР НБУВ, ф. ІІІ), 

М. Зеровим (ІР НБУВ, ф. 35), С. Єфремовим (ІР НБУВ, ф. 317) та ін. Низку 

цінних листів було надруковано у наукових збірниках та періодичних виданнях, 

зокрема листування В. Міяковського з М. Антоновичем, Д. Багалієм, Г. 

Вернадським, Л. Винаром, С. Єфремовим тощо19. 

У дисертаційному дослідженні широко використано опубліковані 

спогади, щоденники, епістолярій громадсько-політичних і наукових діячів, з 

якими у різні періоди свого життя співпрацював В. Міяковський (Л. 

Биковський, М. Василенко, С. Єфремов, О. Ізарський, М. Могилянський, Н. 

Полонська-Василенко, О. Филипович тощо). 

Важливу інформацію іконографічного та персонологічного характеру 

містять використані у роботі зображальні джерела, передусім фотодокументи 

                                                 
19 З листів Володимира Міяковського // На службі Кліо. Збірник наукових праць на 

пошану Любомира Романа Винара, на пошану 50-ліття його наукової діяльності / [гол. ред. : 

М. Брайчевський та ін.]. – Київ ; Нью-Йорк ; Торонто ; Париж ; Львів, 2000. – С. 753–756; 

Курас Г. М. Письма Г. Вернадского В. Мияковскому / [передм. М. Раєва ; публ. Г. Кураса і 

М. Раєва] // Новый журнал. – 2006. – Кн. 242. – С. 174–189; Шаповал А. І. Листи Михайла 

Антоновича до Володимира Міяковського 1942–1945 рр. / А. І. Шаповал // Київська 

старовина. – 2011. – № 3. – С. 101–130. 



 

 

9 

В. Міяковського та членів його родини (ЦДАВО, ф. 3966), які є важливими для 

цілісного відтворення образу вченого і людини. 

У процесі роботи над дисертацією також широко залучалися періодичні 

видання, на шпальтах яких публікувались результати наукових досліджень 

ученого, зокрема, часописи «Архівна справа», «Бібліологічні вісті», «Книгар», 

«Літературно-науковий вісник», «Наше життя», «Наше минуле», «Свобода», 

«Україна», «Шевченко» «Український історик» та ін.  

Особливості джерельної бази й конкретні завдання роботи обумовили 

вибір методологічного інструментарію. У дисертації використані теоретико-

методологічні принципи персональної, або «нової біографічної», та 

інтелектуальної історії, які дали можливість розкрити крізь призму особистого 

життя, професійної діяльності, суспільного контексту ґенезу й етапи розвитку 

наукових ідей В. Міяковського, проаналізувати їх сприйняття науковим 

співтовариством, встановити значення його праць для розвитку архівознавства 

та історичної науки. 

Процес підготовки дисертаційної роботи включав наступні етапи 

історико-біографічного дослідження: 1) емпіричний, який ґрунтується на 

евристичних методиках пошуку джерельної бази та методиках джерелознавчого 

аналізу (аналітична й синтетична критика); 2) реконструкція життя і діяльності 

й інтерпретація фактів, що здійснювалися з використанням історико-

хронологічного, історико-генетичного, системно-структурного, 

просопографічного і порівняльного методів дослідження; 3) репрезентація 

особи, яка вивчається у всій сукупності внутрішніх і зовнішніх зв’язків, 

спонукальних мотивів поведінки та наукової творчості. При побудові 

методології дослідження були використані праці Я. Калакури, І. 

Старовойтенко, В. Чишка тощо20, зокрема, слід виділити методологічні 

напрацювання Інституту біографічних досліджень НБУВ21. 

Отже, джерельна база дисертаційного дослідження різноманітна і 

характеризується достатньою повнотою й репрезентативністю для досягнення 

поставленої мети. Використання теоретико-методологічних принципів 

персональної та інтелектуальної історії, загальнонаукових, спеціально-

історичних і міждисциплінарних методів, дотримання головних вимог 

процедури історико-біографічного дослідження дозволили системно підійти до 

розв’язання поставлених завдань. 

                                                 
20 Калакура Я. Українська історіографія : Курс лекцій / Я. С. Калакура. – К. : Генеза, 2004. 

– 496 с.; Калакура Я. Методологія історіографічного дослідження: наук.-метод. посіб. – К. : 

ВПЦ «Київський університет», 2017. – 319 с.; Старовойтенко І. Просопографічний портрет 

особистості у контексті сучасних завдань біографічних та історичних досліджень / 

І. Старовойтенко // Українська біографістика : Зб. наук. праць / Відп. ред. В. І. Попик. – К., 

2008. – Вип. 4. – С. 50-66; Чишко В. С. Біографічна традиція та наукова біографія в історії і 

сучасності України. – К., 1996. – 240 с.; Попик В. Біографістика / В. Попик // Спеціальні 

історичні дисципліни: довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Н. Войцехівська 

(кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко та ін. – К. : Либідь, 2008. – С. 94-103. 
21 Українська біограф істика: зб. наук. пр. – Київ (випуски 1996 – 2016 рр.) 
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У другому розділі «Життєвий та творчий шлях В. Міяковського» 

розглянуто процес формування особистості В. Міяковського, висвітлено його 

громадську і наукову діяльність, розкрито участь в організації архівної справи в 

Україні та за кордоном, проаналізовано коло тематичних зацікавлень вченого. 

У підрозділі 2.1 «Формування світогляду та наукових поглядів вченого» 

реконструйовано дитячі та юнацькі роки В. Міяковського, проаналізовано 

основні чинники становлення його світогляду і суспільно-політичних 

переконань, зокрема соціокультурне середовище, в якому формувався діяч, 

родинне виховання, роки навчання в гімназії та університеті. 

В. Міяковський народився 6 липня (за новим стилем 18 липня) 1888 р. у 

м. Ковель Волинської губернії у родині Варлама Матвійовича і Ольги 

Леонтіївни Міяковських. Батько В. Міяковського був мировим посередником 

Ковельського повіту, почесним мировим суддею й працював під керівництвом 

П. Косача (чоловіка письменниці й етнографа Олени Пчілки та батька Лесі 

Українки), який у Ковелі обіймав посаду голови з’їзду мирових посередників. 

Дитинство й юність, проведені в Україні, його дружні стосунки з родиною 

Косачів, стали визначальними для становлення особистості В. Міяковського. 

Родинне виховання здійснювалося в атмосфері любові до рідного краю, поваги 

до свого народу, його традицій, обрядів і звичаїв. Саме у цей період було 

сформовано основні риси його характеру та закладено орієнтири майбутніх 

світоглядних і громадсько-політичних поглядів. 

1899 р. родина переїхала до Києва, де В. Міяковський успішно закінчив 

1-у Київську класичну гімназію (1906) та вступив на юридичний факультет 

Київського університету Святого Володимира. Проте вже 1907 р. він перевівся 

до Санкт-Петербурзького університету, де навчався спочатку на економічному, 

а згодом на історико-філологічному факультетах. У ці роки особливий вплив на 

його становлення мали літературознавець В. Сіповський та літературний 

критик і бібліограф С. Венгеров. Активну науково-дослідну діяльність 

В. Міяковський розпочав, будучи студентом університету. Предметом його 

наукових зацікавлень стали історія російської та української літератури, 

журналістики і цензури ХVІІІ – ХІХ ст.  

Дослідницька робота у державних і приватних архівах та музеях над 

науковими біографіями О. Радищева, М. Михайлова та інших літераторів, 

вивчення документів цензурних відомств викликали у В. Міяковського інтерес 

до першоджерел та публікації виявлених в архівах документів з історії 

української та російської культури. 

Підрозділ 2.2 «Наукова та архівна діяльність В. Міяковського в Україні» 

характеризує другий етап життя вченого, на якому відбулася кристалізація його 

наукових інтересів та сформувалися пріоритети професійної і наукової 

діяльності.  

Переїхавши до Києва у 1917 р., В. Міяковський відіграв значну роль у 

проведенні архівних реформ та розбудові системи архівних установ в Україні. 

Він брав активну участь у роботі Українського наукового товариства та 

Всеукраїнської академії наук (ВУАН), долучився до створення Всенародної 

бібліотеки України та Будинку-музею Т. Шевченка у Києві. Цей період його 
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життя був насичений активною роботою у багатьох громадських організаціях, 

товариствах і комісіях. Як талановитий організатор архівної справи та науки В. 

Міяковський проявив себе на посадах голови Київського губернського 

архівного управління, директора Київського центрального історичного архіву 

ім. В. Б. Антоновича, завідувача Кабінету з вивчення біографії Т. Шевченка 

Інституту Тараса Шевченка тощо.  

У цей період наукові досягнення В. Міяковського знайшли визнання в 

українському науковому середовищі, а наукова праця єднала його з такими 

видатними українськими вченими, як М. Грушевський, С. Єфремов, 

В. Модзалевський, Д. Багалій, Д. Антонович, О. Оглоблин, Н. Полонська-

Василенко та ін. Арешт у 1929 р. по сфабрикованій справі СВУ, п’ятирічне 

заслання в Свирському концентраційному таборі та майже семирічна заборона 

займатися науковою діяльністю не зламали його. Свою наукову, організаційну 

та громадсько-культурну роботу В. Міяковський поновив під час Другої 

світової війни, очоливши Головний історичний архів імені В. Б. Антоновича, 

згодом Крайовий архів, секцію шевченкознавства Інституту літератури та 

фольклору УАН тощо. Професійний підхід В.Міяковського значною мірою 

сприяв збереженню архівних фондів у період воєнного лихоліття. Проте він, як 

і більшість українських науковців, які на початку окупації мали надії на 

відродження власної держави та науки, переконався у тому, що німецька 

окупаційна влада має зовсім інші плани щодо облаштування суспільного та 

культурного життя українців. З наближенням фронту до Києва В. Міяковський 

у вересні 1943 р. виїхав з родиною до Львова, а наприкінці березня 1944 р. він 

назавжди залишив українські терени, сподіваючись продовжити наукову 

діяльність за кордоном.  

У підрозділі 2.3 «Еміграційний період життя та діяльності вченого» 

розглянуто участь В. Міяковського у заснуванні та розгортанні діяльності 

наукових інституцій української еміграції в Європі у повоєнний період, а також 

внесок у створення Музею-архіву Української вільної академії наук (УВАН) в 

США та комплектування його документальної колекції. 

Еміграційне життя для В. Міяковського розпочалося з Праги, куди він 

прибув з родиною 8 квітня 1944 р. на запрошення директора Музею визвольної 

боротьби України (МВБУ) Д. Антоновича. У цей складний період він 

долучився до роботи в МВБУ та Українському історико-філологічному 

товаристві. Опинившись у таборі для переміщених осіб, він взяв активну участь 

у заснуванні УВАН, яка постала 16 листопада 1945 р. в Ауґсбурзі, та ініціював 

створення при ній музею-архіву і бібліотеки. Під час перебування у Німеччині 

В. Міяковський співпрацював з часописами «Заграва», «Наше життя», 

«Українські бібліологічні вісті», «Українські вісті» тощо, публікуючись під 

псевдонімами «В. Порський», «Вол. Порський», «Б. Янівський», 

«В. Світлицький», «В. С-кий», «В. Варламов», «V. Varlamov» або криптонімами 

«В. П.», «В. М.» та ін.  

У 1950 р. В. Міяковський з сім’єю переїхав до США, де продовжив 

активну організаційну та дослідницьку діяльність в українських наукових 

установах, найзначнішим результатом якої стало заснування Музею-архіву 
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УВАН та комплектування його архівної, книжкової і музейної колекцій. Будучи 

дійсним членом НТШ та Українського історичного товариства, учений 

реалізував у США низку важливих науково-видавничих проектів, серед яких 

слід відзначити видання щорічників «Шевченко» (загалом за редакцією В. 

Міяковського впродовж 1952–1964 рр. побачило світ десять випусків 

щорічника, на сторінках яких було опубліковано 28 досліджень про Кобзаря). 

До останніх днів свого життя В. Міяковський  активно працював у Музеї-архіві 

УВАН, постійно дбаючи про поповнення, організацію зберігання та вивчення 

його фондів. 22 березня 1972 р. він відійшов у вічність у Нью-Йорку, 

залишивши по собі значну за обсягом та науковим потенціалом творчу 

спадщину. 

У третьому розділі «Наукові студії В. Міяковського з української 

історії, історіографії та архівознавства» охарактеризовано пріоритетні 

напрями наукових досліджень ученого, проаналізовано його основні наукові 

праці. 

У підрозділі 3.1 «Історія громадсько-політичних рухів ХІХ ст. в Україні у 

науковому доробку вченого» досліджено відображення історії українських 

суспільно-політичних рухів ХІХ ст. у творчій спадщині вченого. Розглянуто 

праці В. Міяковського щодо повстання декабристів, його впливу на розвиток 

суспільно-політичного руху в Україні та на формування ідеології Кирило-

Мефодіївського товариства. Проаналізовано праці В. Міяковського з історії 

українського громадівського руху 1870-х–1880-х рр. 
З’ясовано, що В. Міяковський одним з перших почав системно вивчати 

українські громадського-політичні рухи ХІХ ст. Даній проблематиці він 

присвятив близько 100 публікацій. Полем його зацікавлень спочатку став 

декабристський рух, спадкоємцями якого він вбачав кирило-мефодіївців. 

Учений зробив поважний внесок у вивчення діяльності Кирило-Мефодіївського 

товариства, вперше опублікувавши та докладно проаналізувавши низку його 

важливих програмних документів, дослідивши взаємини між членами 

товариства на основі аналізу їх епістолярної спадщини. Одним з перших він 

приступив також до вивчення діяльності Київської громади і хлопоманів 1860-

х рр. Учений ввів до наукового обігу значний масив документів, який дає змогу 

прослідкувати генезис національної суспільно-політичної думки у ХІХ ст., 

реконструювати діяльність українських гуртків і громад, а також їх лідерів та 

найбільш яскравих представників.  

У підрозділі 3.2 «Проблеми історії української культури у висвітленні 

В. Міяковського» проаналізовано праці вченого, присвячені висвітленню 

культурних процесів в Україні кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. Розглянуто 

внесок В. Міяковського у дослідження культурних процесів в Україні після 

прийняття Емського указу 1876 р.; праці, присвячені відродженню 

національних традицій у період національно-визвольних змагань 1917–1921 рр., 

літературознавчим процесам 1920-х рр. – періоду, який В. Міяковський 

охарактеризував як добу «розквіту і надій», а також репресіям 1930-х рр. – 

найжорсткішого панування радянського тоталітарного режиму, який 

репресований учений влучно назвав «великою катастрофою».  



 

 

13 

Розкрито внесок В. Міяковського у дослідження життєвого шляху та 

творчого доробку відомих українських письменників і поетів (зокрема, М. 

Коцюбинського, Л. Українки, М. Зерова, М. Драй-Хмари). Встановлено, що 

значне місце у своїх літературознавчих та біографічних дослідженнях учений 

відводив епістоляріям та мемуарам як важливому джерелу просопографічної 

інформації. 

У дисертації відзначено, що події культурного та наукового життя в 

Україні В. Міяковський розглядав крізь призму національного відродження, 

високо оцінюючи перетворення в культурній сфері, що відбулися під час 

розбудови Української держави, й засуджуючи тоталітаризм радянського 

періоду, коли в літературі та мистецтві панував метод соціалістичного реалізму, 

а талановиті українські письменники, вчені та діячі культури або піддавалися 

репресіям, або змушені були залишити Україну. Творчість багатьох із них 

привернула увагу В. Міяковського, який у своїх дослідженнях намагався 

висвітлити їх внесок не тільки в національну, а й світову науку та культуру 

(зокрема, нариси про Д. Антоновича, О. Бургардта (Юрія Клена), 

В. Дорошенка, Д. Дорошенка, П. Зайцева, О. Косач-Кривинюк, Ю. Михайліва, 

В. Петрова тощо). 

Підрозділ 3.3 «Шевченкознавчі студії В. Міяковського» містить аналіз 

праць В. Міяковського, присвячених життю та діяльності Тараса Шевченка. 

Визначено основні сюжети шевченкознавчих досліджень ученого. 

Охарактеризовано заходи В. Міяковського щодо створення Будинку-музею 

Т. Шевченка, заснування та розгортання діяльності Інституту шевченкознавства 

УВАН, організації шевченкознавчих конференцій, видання щорічників 

«Шевченко» у 1953–1964 рр. Досліджено громадську та публіцистичну 

діяльність В. Міяковського із популяризації та збереження творчої спадщини 

Тараса Шевченка. 

Визначено, що значне місце в творчості В. Міяковського посідали праці, 

присвячені життю та діяльності Т. Шевченка та окремим проблемам 

шевченкознавства, дослідженням яких він займався упродовж всього свого 

життя. Загалом учений присвятив Тарасу Шевченку близько 40 публікацій, 

більшість з яких була підготовлена на основі невідомих до того часу 

документів. Шевченкознавчі студії В. Міяковського включали текстуальні 

дослідження, історичні нариси шевченківської доби, біографічні портрети 

шевченкознавців та висвітлення діяльності Т. Шевченка у Кирило-

Мефодіївському братстві. Вчений одним із перших розкрив вплив ідей 

декабристів на формування свідомості Кобзаря та вплив творчості останнього 

на ідеологію та діяльність кирило-мефодіївців та український рух в цілому.  В. 

Міяковський був одним із фундаторів Будинку-музею Т. Шевченка у Києві та 

Інституту шевченкознавства УВАН у Нью-Йорку – інституцій, що відіграли 

велику роль в організації шевченкознавчих досліджень та вшануванні пам’яті 

визначного українського поета. Крім того, В. Міяковському вдалося віднайти та 

вперше опублікувати низку автографів Т. Шевченка («Автограф Т. Шевченка з 

1857 р.», «Автограф Шевченка 1860 p.», «Унікальний «Кобзар» 1860 року з 

власноручними поправками Шевченка» тощо), а також ввести до наукового 
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обігу документи, що розкривали діяльність митця та його оточення (листи до 

О. Бодянського, С. Гулака-Артемовського, А. Козачковського, А. Лизогуба, 

Б. Залєського, О. Плєщєєва, А. і М. Лазаревських, Ф. і Н. Толстих та ін., 

спогади про поета А. Ускової та Є. Косарєва тощо). 

У підрозділі 3.4 «Внесок ученого у дослідження історії та організації 

архівної справи в Україні» аналізується доробок В. Міяковського у галузі 

архівістики, визначається пріоритетна проблематика його архівознавчих праць 

на різних етапах професійної діяльності та наукової творчості.  

Беручи активну участь у розбудові архівної справи в Україні у добу 

національно-визвольних змагань, згодом продовжуючи організаційну 

діяльність у архівний галузі упродовж першого десятиліття після встановлення 

радянської влади, працюючи в українських архівних установах під час Другої 

світової війни у Києві, а після війни за кордоном, В. Міяковський реалізував 

себе не лише як здібний адміністратор, архівіст-практик, керівник архівних 

інституцій, але й як науковець, що приділяв увагу розробці теоретичних 

проблем архівознавства. 

У своїх дослідженнях учений розглядав питання проведення архівної 

реформи, реорганізації системи архівних установ в Україні, вдосконалення 

методів та принципів організації архівної справи, вбачаючи при цьому 

важливим вивчення та творче використання закордонного досвіду архівного 

будівництва. Він наголошував на необхідності дотримування наукового 

підходу до організації фондів, слідування засадничим в архівознавстві 

принципам провенієнції та «поваги до фонду». Водночас як архівіст-практик 

В. Міяковський намагався якнайширше реалізувати теоретичні та методичні 

напрацювання у своїй практичній діяльності.  

В. Міяковський разом з В. Веретенніковим та В. Романовським був 

автором методичних інструкцій, що забезпечували упорядкування і облік 

документів (зокрема, про порядок реєстрації й систематизацію архівних 

документів, складання описів тощо). Ще одним напрямом архівознавчих студій 

В. Міяковського були дослідження з історії установ, у заснуванні та діяльності 

яких він брав безпосередню участь (серед них: «Центральний історичний архів 

ім. В. Б. Антоновича в Києві», «Музей-архів ім. Дмитра Антоновича УВАН» 

тощо). Саме В. Міяковському належала стаття «Архіви та архівна справа» у 

загальній частині «Енциклопедії українознавства» за редакцією В. Кубійовича 

(Мюнхен; Нью-Йорк, 1949), у якій учений вперше поставив питання про витоки 

української архівістики. 

Встановлено, що В. Міяковський значну увагу у своїй діяльності 

приділяв проведенню архівних реформ та розбудові системи архівних установ в 

УСРР. Визначний внесок був зроблений ученим також у збереження 

національної історико-культурної спадщини в еміграції, заснування одного з 

найбільших осередків зарубіжної україніки – Музею-архіву УВАН ім. 

Д. Антоновича у Нью-Йорку. Зроблений висновок про багатогранність архівної 

діяльності та архівознавчої спадщини В. Міяковського, важливість її вивчення 

для глибшого розуміння розвитку українського архівознавства у ХХ ст. 
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ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнено основні результати дослідження, які 

виносяться на захист: 

• На основі критичного аналізу історіографії проблеми та вивчення її 

джерельної бази з’ясовано, що життя та наукова творчість В. Міяковського до 

цього часу не були предметом спеціального комплексного дослідження. Наявні 

наукові праці відображають лише окремі аспекти досліджуваної проблеми. 

Актуалізований комплекс джерел є достатньо репрезентативним і дозволяє 

всебічно й об’єктивно висвітлити життєвий шлях, дослідити наукову, 

організаційну та громадську діяльність В. Міяковського; 

• У процесі дослідження реконструйовано життєвий і творчий шлях 

ученого, у якому виділено наступні періоди: дитячі та юнацькі роки, навчання 

та початок професійної діяльності у Санкт-Петербурзі  (1890-ті – 1917 рр.), 

київський (1917 – 1929 рр., 1941 - 1943 рр.) та еміграційний (1944 – 1972 рр.). 

Відзначено, що основними чинниками формування особистості 

В. Міяковського були соціальне походження, родинне середовище, суспільне 

оточення в період навчання у гімназії й університетах. Визначальний вплив на 

становлення національної свідомості та світогляду діяча мали традиції 

родинного виховання та дружні стосунки із сім’єю Косачів, які прищепили 

любов до свого народу, до рідної землі. Водночас проживання у Санкт-

Петербурзі, специфіка роботи у державних установах Російської імперії 

зумовили його помірковану політичну позицію та ставлення до офіційної 

влади, використання російської мови в офіційному спілкуванні й у побуті та 

інші прояви комплексу «подвійної лояльності», властивого значній частині 

тогочасної української інтелігенції; 

• Встановлено, що київський період життя В. Міяковського був 

найбільш плідним у його науковій творчості та архівній діяльності. Значну роль 

в еволюції його світогляду відіграли події Української революції 1917 – 1921 

рр. У цей час та наступне десятиліття В. Міяковський відіграв значну роль у 

проведенні архівних реформ та розбудові системи архівних установ в Україні. 

Як талановитий організатор архівної справи вчений проявив себе на посадах 

голови Київського губернського архівного управління та директора КЦІА. Він 

брав дієву участь у роботі УНТ та ВУАН, долучився до створення ВБУ, 

організував роботу Кабінету з вивчення біографії Т. Шевченка Інституту Тараса 

Шевченка та став одним із фундаторів і першим керівником Будинку-музею 

Т. Шевченка у Києві. Арешт по сфабрикованій справі СВУ, подальше заслання 

та позбавлення можливості працювати за фахом перервали його наукову 

діяльність на 11 років. На основі аналізу архівних та опублікованих джерел 

реконструйовано наукову, науково-організаційну та громадсько-культурну 

роботу В. Міяковського під час Другої світової війни. В окупованому Києві 

вчений очолював Головний історичний архів ім. В. Б. Антоновича, згодом 

Крайовий архів та секцію шевченкознавства Інституту літератури та фольклору 

УАН, працював науковим консультантом у Музеї-архіві Переходової доби 

історії м. Києва та у Комісії по українській емблематиці, брав участь у роботі 

історично-філологічного гуртка при київському Будинку вчених. У 1943 р. В. 
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Міяковський виїхав до Львова, де став активним учасником українського 

літературно-наукового життя.  

• Доведено, що у перші десятиліття після Другої світової війни В. 

Міяковський був одним із визначних діячів української наукової еміграції та 

відігравав провідну роль в організації наукового та культурного життя 

українців за кордоном. Під час перебування у Празі (1944–1945) вчений брав 

активну участь у діяльності Українського історично-філологічного товариства, 

докладав зусиль для врятування колекцій Музею визвольної боротьби України. 

Перебуваючи у Німеччині (1945–1950), В. Міяковський ініціював відродження 

Історично-філологічного товариства при Українському вільному університеті у 

Мюнхені, був одним з фундаторів Української вільної академії наук та Музею-

архіву і Бібліотеки УВАН. Згодом на вшанування заслуг видатного вченого 

Бібліотеці УВАН було надано ім’я В. Міяковського. Завдяки організаторським 

здібностям В. Міяковського вдалося перевезти колекції Музею-архіву і 

Бібліотеки УВАН до США, де під керівництвом вченого ці установи 

перетворилися у потужний архівний та культурний центр української еміграції.  

• Проведені бібліометричні підрахунки свідчать, що за період 

творчого наукового життя вчений опублікував 216 наукових праць. У 

науковому доробку В. Міяковського тематично виділено праці з історії 

суспільно-політичних рухів в Україні ХІХ ст., дослідження, що стосуються 

історії української культури, шевченкознавчі студії та праці в галузі 

архівознавства. Проаналізовано основні наукові праці вченого, які зробили 

вагомий внесок в українську історіографію та архівознавство. 

• Встановлено, що В. Міяковський був одним з перших українських 

істориків, який розпочав системно вивчати історію громадсько-політичних 

рухів ХІХ ст. На основі аналізу широкого кола архівних першоджерел учений 

простежив генезис національної суспільно-політичної думки у ХІХ ст., 

дослідив склад, діяльність, програмні документи та ідеологічні засади 

діяльності декабристів, Кирило-Мефодіївського товариства, українофілів і 

хлопоманів 60-х рр. та українських автономістів-федералістів 80-х рр. ХІХ ст. 

В. Міяковським було встановлення ідеологічну спадкоємність між основними 

етапами українського руху ХІХ ст., в основі якого лежала ідея національного 

відродження українського народу.  

• Аналіз праць В. Міяковського з історії української культури 

засвідчив, що в них знайшли відображення як загальні процеси розвитку 

національно-культурного та наукового життя, що відбувалися в Україні та поза 

її межами упродовж ХІХ – середини ХХ ст., так і творчі досягнення видатних 

представників української культури та науки цього періоду. Культурний процес 

в Україні вчений розглядав крізь призму національного розвитку. У своїх 

працях В. Міяковський високо оцінював перетворення, що відбулися в галузі 

науки та культури в добу Української революції та засуджував радянський 

тоталітаризм, який насаджував у літературі та мистецтві метод соціалістичного 

реалізму, піддаючи репресіям українських письменників, учених і митців. 

Встановлено, що значне місце у своїх літературознавчих та біографічних 
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дослідженнях учений відводив епістоляріям та мемуарам як важливому 

джерелу просопографічної інформації. 

• Показано, що в архівознавчих працях В. Міяковського 

висвітлювалися проблеми архівної реформи в Україні доби національно-

визвольних змагань 1917–1921 рр., історія та діяльність українських архівних 

установ (КЦІА, Музей-архів УВАН). В. Міяковський підтримував тісні наукові 

і професійні контакти з В.Модзалевським, Н.Полонською-Василенко, 

В.Романовським, Д. Багалієм, О. Оглобліним. Пріоритетне місце у своїх 

роботах він надавав проблемам розбудови архівної справи, методам та 

принципам її організації, питанням упорядкування і обліку документів, 

реалізовуючи теоретичні та методичні напрацювання у своїй практичній 

діяльності на посадах директора КЦІА, УГІА та Музею-архіву УВАН. 

Професійна діяльність В.Міяковського справила вплив на формування кількох 

поколінь українських культурних та музейно-архівних діячів за кордоном 

(О. Радиш-Міяковська, Т. Скрипка, О. Домбровський, Г. Курас  тощо). 

• З’ясовано, що В. Міяковський стояв біля витоків наукового 

шевченкознавства і зробив вагомий внесок у його розвиток. Будучи одним із 

фундаторів Будинку-музею Т. Шевченка у Києві та першим його директором, 

активним співробітником Інституту шевченкознавства УВАН у Нью-Йорку, 

В.Міяковський опублікував низку автографів Т. Шевченка, відтворив 

маловідомі сторінки життєвого шляху і творчості поета. Вчений одним із 

перших розкрив вплив ідей декабристів на формування свідомості Кобзаря та 

вплив творчості останнього на ідеологію та діяльність кирило-мефодіївців та 

український національний рух загалом. У працях В. Міяковського знайшли 

відображення історія розвитку шевченкознавчої науки та наукова діяльність 

найвидатніших її представників. Важливу роль у вивченні спадщини Кобзаря 

відіграли ініційоване В. Міяковським виданнях щорічників «Шевченко» (1953–

1964 рр.).  

Отже, проведене комплексне дослідження життєвого шляху, науково-

організаційної, громадської діяльності та наукової спадщини українського 

історика, архівіста, літературознавця В. Міяковського дає підстави 

стверджувати, що він був визначним представником національно свідомої 

української інтелігенції, активним членом української повоєнної еміграції в 

США, який відіграв важливу роль у розвитку української науки та архівної 

справи. З метою актуалізації наукового доробку і творчої спадщини вченого 

вважаємо доцільним підготовку окремого видання його основних праць, а 

також епістолярної спадщини, значна частина якої зберігається за кордоном і 

залишається малодоступною українським дослідникам. 
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діяльність та наукова спадщина. – Рукопис. 
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дисципліни. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – К., 2017. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню наукової, архівної, 

громадської, організаційної діяльності та наукової спадщини В. Міяковського. 

У роботі на основі аналізу історіографії теми й широкого кола джерел, значна 

частина яких введена до наукового обігу вперше, відтворено основні етапи його 

життєвого і творчого шляху, прослідковано формування й еволюцію світогляду 

та наукових інтересів ученого, розкрито зміст і основні напрями його наукової, 
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архівної й громадської діяльності. Висвітлено участь діяча у роботі архівних 

установ періоду Української революції 1917–1921 рр., УСРР,  у роки Другої 

світової війни. З’ясовано його внесок у збереження архівної україніки за 

кордоном, заснування та розгортання діяльності Музею-архіву УВАН у США. 

Проаналізовано науковий доробок ученого, визначено його внесок у вивчення 

українського суспільно-політичного руху ХІХ ст., історію української 

культури, шевченкознавство, розвиток архівної справи в Україні та поза її 

межами. 

Ключові слова: Володимир Міяковський, історіографія, архівознавство, 

громадсько-політичні рухи, історія української культури, шевченкознавство, 

Музей-архів УВАН. 

АННОТАЦИЯ 

Сидорова Е.Н. Владимир Мияковский (1888-1972): жизненный путь, 

деятельность и научное наследие. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.06 - историография, источниковедение и специальные 

исторические дисциплины. - Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченка, Министерство образования и науки Украины. – К., 2017. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию научной, архивной, 

общественной, организационной деятельности и научного наследия В. 

Мияковского. В работе на основе анализа историографии темы и широкого 

круга источников, значительная часть которых введена в научный оборот 

впервые, воспроизведены основные этапы его жизненного и творческого пути, 

прослежено формирование и эволюция мировоззрения и научных интересов 

ученого, раскрыто содержание и основные направления его научной, архивной 

и общественной деятельности. Освещено участие деятеля в работе архивных 

учреждений периода Украинской революции 1917-1921 гг., УССР, в годы 

Второй мировой войны. Выяснено его вклад в сохранение архивной украиники 

за рубежом, основание и развертывания деятельности Музея-архива УВАН в 

США. Проанализирован научный потенциал ученого, определено его вклад в 

изучение украинского общественно-политического движения XIX в., историю 

украинской культуры, шевченковедения, развития архивного дела в Украине и 

за ее пределами. 

Ключевые слова: Владимир Мияковский, историография, архивоведение, 

общественно-политические движения, история украинской культуры, 

шевченковедение, Музей-архив УВАН. 

ANNOTATION 

Sydorova O.M. Volodymyr Mijakovsky (1888–1972): Course of Life, 

Activity and Scientific Heritage. – As a manuscript. 

Dissertation for a candidate degree in  historical sciences of speciality 07.00.06 

– Historiography, Source Studies and Special Historical Disciplines. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2017.  

The dissertation is devoted to the complex research of the scientific, archival, 

public, organizational activity and scientific heritage of Volodymyr Mijakovsky 
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(1888 – 1972). Based on the analysis of historiography and a wide range of sources a 

significant part of which has been introduced to scientific circulation for the first 

time, there were reproduced the main stages of his life and creative path, followed by 

the formation and evolution of the worldview and scientific interests of the scientist, 

the content and the main directions of his scientific, archival and public activity. It 

was presented the participation of V. Mijakovsky in the work of scientific and 

archival institutions of the Russian Empire, the Ukraine National Republic and the 

USRR as well as during the German occupation period. It was also determined his 

contribution to the development of Ukrainian archival affair abroad, in particular it 

was described the role of V. Mijakovsky in the founding and functioning of the 

Museum and Archives of the Ukrainian Free Academy of Arts and Sciences in the 

U.S. (UVAN). 

Reflection of the history of the Ukrainian social and political movement of the 

19th century was researched in the heritage of the scientist. The works of V. 

Mijakovsky concerning the Decembrist uprising, its influence on the development of 

the socio-political movement in Ukraine and on the formation of the ideology of the 

Cyril and Methodius Brotherhood are considered. The works of V. Mijakovsky on 

the history of the Ukrainian social and political movement of the 1870s–1880s were 

analysed. 

The papers of the scientist, dedicated to the coverage of cultural processes in 

Ukraine in the late 19th and first quarter of the 20th century are considered. There are 

also analysed the contribution of V. Mijakovsky to the study of cultural processes in 

Ukraine after the adoption of the Ems Decree (1876); works devoted to the revival of 

national traditions during the period of the Ukrainian Revolution 1917–1921. It was 

noted that literary processes of the 1920s V. Mijakovsky described as an era of 

'flowering and hopes'. Meanwhile the repressions of the 1930s and the toughest rule 

of the Soviet totalitarian regime the scientist called the 'great catastrophe'. 

It was also analysed the main works of V. Mijakovsky devoted to the life and 

activity of T.Shevchenko. There were characterized the main themes and subjects of 

T. Shevchenko’s studies, the scientist’s activity concerning to the creation of the T. 

Shevchenko Museum, the foundation and development of the Shevchenko Institute of 

the Ukrainian Free Academy of Arts and Sciences, the organization of conferences in 

Shevchenko studies, and the publication of the “Shevchenko” yearbooks during 

1953–1964. There were also investigated social and publishing activity of V. 

Mijakovsky on popularization and preservation of the creative heritage of Taras 

Shevchenko. 

There were characterised the works of V. Mijakovsky in the field of archival 

studies, which considered the course of archival reforms in Ukraine, the history of the 

creation and functioning of the Ukrainian archival institutions and the contribution of 

famous figures of national science to the development of archival studies, and 

determined the priority issue of his archival works at various stages of professional 

activity and scientific creativity. 

Keywords: Volodymyr Mijakovsky, historiography, archival science, social 

and political movement, history of Ukrainian culture, Shevchenko studies, Museum 

and Archives of the Ukrainian Free Academy of Arts and Sciences. 


