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АНОТАЦІЯ  

Сидорова О.М. Володимир Міяковський (1888-1972): життєвий шлях, 

діяльність та наукова спадщина. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук  

за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України; Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України – 

Київ, 2017. 

 Дисертація присвячена комплексному дослідженню наукової, архівної, 

громадської, організаційної діяльності та наукової спадщини 

В. Міяковського. 

Для сучасної української історичної науки актуальним завданням є 

повернення із забуття імен видатних діячів науки та культури, які 

самовіддано слугували ідеям національного відродження та залишили 

помітний слід в українській історії, але їхні життя, діяльність і творчий 

доробок донині з різних причин не знайшли наукової оцінки. Почесне місце в 

ряду видатних представників української науки ХХ ст. належить історику-

архівісту та літературознавцю В. Міяковському, відображення внеску якого в 

розвиток української науки та культури є нагальним завданням для сучасної 

історіографії. 

Здійснений історіографічний аналіз засвідчив відсутність 

спеціального комплексного дослідження життя та наукової діяльності 

В. Міяковського. Інтерес до постаті та творчості діяча виник у 1920-х рр., 

однак науковий спадок В. Міяковського – вченого, який був засуджений у 

сфабрикованій справі СВУ та виїхав за кордон під час Другої світової війни, 

– залишився поза увагою радянських дослідників. Наукове вивчення 

біографії, багатогранної діяльності та творчих здобутків В. Міяковського 
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було розпочато вченими-емігрантами, які відзначили виняткову роль діяча в 

організації наукового життя української еміграції та його значний внесок у 

розвиток українознавства. Непересічна постать В. Міяковського також стала 

предметом досліджень сучасних українських істориків. Проте повної 

наукової біографії вченого створено не було, але наявні праці заклали 

підґрунтя для всебічної реконструкції його життєвого та творчого шляху. 

Дисертаційне дослідження базується на широкому комплексі 

різноманітних джерел про життя та наукову діяльність В. Міяковського. 

Активна професійна та науково-організаційна діяльність ученого зумовили 

збереження значної кількості документальних матеріалів, які дали змогу 

відобразити його роботу в численних наукових інституціях та архівних 

установах, а також співпрацю науковця з редакціями часописів і видавництв. 

Виявлені наративні джерела було використано для відтворення біографії 

В. Міяковського, створення його просопографічного портрету та вивчення 

творчої лабораторії історика. Аналіз наукового та публіцистичного доробку 

вченого дали можливість визначити його внесок в українську історіографію, 

літературознавство та архівознавство. 

З’ясовано, що формування особистості та світогляду В. Міяковського 

відбувалося під впливом родини та її оточення, зокрема, сім’ї Косачів, 

представники якої були визначними діячами українського літературного та 

громадського життя другої половини ХІХ–ХХ ст., а також демократичного 

російського та українського громадсько-культурного та наукового 

середовища.  

У роботі розкрито процес становлення В. Міяковського як науковця. 

Інтерес до науки у нього виник вже під час навчання в гімназії, де під 

впливом талановитих педагогів М. Лятошинського і Л. Батуєва він 

зацікавився історією та літературою. Навчаючись на історико-філологічному 

факультеті Санкт-Петербурзького університету, В. Міяковський під 

керівництвом видатних учених В. Сіповського, С. Венгерова і 
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О. Введенського розпочав науково-дослідну діяльність. В студентські роки, 

працюючи у науковому гуртку, організованому М. Грушевським, В. 

Міяковський отримав досвід археографічної роботи. Водночас робота в 

державних і приватних архівах і музеях викликала у В. Міяковського інтерес 

до архівної справи, а праця в Російському державному видавничому 

цензурному архіві дала йому змогу ознайомитися із засекреченими 

архівними документами з історії української культури і літератури та зібрати 

архівну інформацію, що стала джерельною базою для наступних праць 

вченого на ниві україністики. 

Простежено діяльність В. Міяковського під час Української революції 

та радянський період. Після переїзду вченого з Петрограда до Києва у грудні 

1917 р. і до його арешту в серпні 1929 р. у справі СВУ, тривав 

найважливіший і найефективніший етап діяльності науковця як історика та 

архівіста. В. Міяковський відіграв значну роль у проведенні архівних реформ 

в Україні та розбудові національного архівного господарства. 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. 

На основі аналізу архівних і бібліографічних 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. 
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В. 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, як 

секретар УІФТ, забезпечував наукову роботу товариства в останні місяці 

його діяльності та разом з іншими співробітниками МВБУ приклав усіх 

зусиль для врятування матеріалів музею. Мешкаючи у Німеччині (1945–

1950) В. Міяковський ініціював відродження Історично-філологічного 

товариства при УВУ 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 експонати Музею-архіву і Бібліотеки УВАН до США, де 

під керівництвом вченого ці установи перетворилися у потужний архівний та 

культурний центр української еміграції.  

Науковий доробок В. Міяковського тематично було поділено на праці 

з історії українського суспільно-політичного руху ХІХ ст., дослідження, що 

стосуються історії української літератури, шевченкознавчі студії та праці в 

галузі архівознавства. 

В. Міяковський був одним з перших українських істориків, який 

розпочав системно вивчати історію українського громадсько-політичного 

руху ХІХ ст. На основі аналізу широкого архівного матеріалу вчений 

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

дослідив склад, діяльність, програмні документи та ідеологічні засади 

українських декабристів, Кирило-Мефодіївського товариства, українофілів і 

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

ХІХ ст. В. Міяковський зробив висновок про ідеологічну спадкоємність між 
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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 

національного культурного та наукового життя, що відбувалися в Україні та 

поза її межами протягом 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.  

В. Міяковський був одним із тих, хто стояв біля витоків наукового 

шевченкознавства і зробив вагомий внесок у його розвиток. Дослідивши 

епістолярну спадщину і мемуари Т. Шевченка та його сучасників, учений 

реконструював життєвий шлях поета та його творчу діяльність. 

Літературознавець висвітлив тематику та поетичні образи Кобзаря. 

В. Міяковському вдалося віднайти й опублікувати ряд автографів 

Т. Шевченка та документи, що розкривали діяльність митця та його 

оточення. Вчений одним із перших розкрив вплив ідей декабристів на 

формування свідомості Кобзаря та вплив творчості останнього на ідеологію 

та діяльність кирило-мефодіївців і, взагалі, український рух. У працях В. 

Міяковського знайшли відображення історія розвитку шевченкознавчої 

науки та наукова діяльність найвидатніших її представників. 

В архівознавчих працях В. Міяковського висвітлювалися проблеми 

архівної реформи в Україні доби національно-визвольних змагань 1917–

1920 рр. і післяреволюційного періоду, історія та діяльність українських 

архівних установ (КЦІА, Музей-архів УВАН), внесок українських діячів у 
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розвиток архівознавства та розбудову українських музеїв і архівів. У 

розвідках ученого розглядалися актуальні практичні питання розбудови 

архівної справи. 

Результати дослідження можуть бути використання при написанні 

узагальнюючих праць та підготовці спеціальних навчальних курсів і програм 

з історіографії, архівознавства, джерелознавства, літературознавства та 

культурології, при упорядкуванні довідкової літератури та підручників з 

історії України, архівної справи, історії української літератури і культури, 

журналістики. 

Ключові слова: Володимир Міяковський, історія України, 

історіографія, архіви, архівознавство, Українська вільна академія наук.  

 

ANNOTATION 

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

Activity and Scientific Heritage. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

Thesis for a degree of candidate of historical sciences (doctor of philosophy) 

in speciality 07.00.06 – Historiography, Source Studies and Special Historical 

Disciplines. – Taras Shevchenko National University of Kyiv; Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. – Kyiv, 2017.  

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

public, organizational activity and scientific heritage of Volodymyr Mijakovsky.  

For modern Ukrainian historical science, the actual task is to return from the 

oblivion of the names of prominent figures of science and culture that were served 

the ideas of national revival and left important step in Ukrainian history, but their 

lives, activities and creative work have not yet been scientifically evaluated for 

various reasons. Honored place among prominent representatives of Ukrainian 

science of the twentieth century belongs to the historical archivist and literary critic 
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V. Mijakovsky, whose reflection is a pressing task of contemporary historiography 

as a contribution to the development of Ukrainian science and culture. 

 The historiographical analysis was carried out by the absence of a special 

comprehensive study of the life and scientific work of V. Mijakovsky. Interest in 

the personality and creativity of the person arose in the 1920's, but the scientific 

legacy of V. Mijakovsky, a scientist who was convicted in the fabricated case of 

the Union of Liberation of Ukraine and went abroad during the Second World 

War, was left out of sight by Soviet scholars. Scientific study of biography, 

multifaceted activities and creative achievements of V. Mijakovsky was begun by 

emigrant scholars who noted the exceptional role of a person in the organization of 

the scientific life of Ukrainian emigration and its significant contribution to the 

development of Ukrainian studies. The creative figure of V. Mijakovsky was also 

the subject of research by contemporary Ukrainian historians. However, the 

complete scientific biography of the scientist was not created, but the available 

works laid the foundation for a comprehensive reconstruction of his life and 

creative path. 

The dissertation is based on a wide variety of sources about life and 

scientific work of V. Mijakovsky. The active professional and scientific and 

organizational activities of the scientist led to the preservation of a large number of 

documentary materials that enabled him to display his work in numerous scientific 

institutions and archival institutions, and the cooperation of a scholar with editorial 

staff of periodicals and publishing houses. The discovered narrative sources were 

used to reproduce the biography of V. Mijakovsky, to create his prosopography 

portrait and to study the creative laboratory of the historian. The analysis of 

scientific and journalistic work of the scientist made it possible to determine its 

contribution to Ukrainian historiography, literary studies and archival studies. 

Determined that the formation of the personality and outlook of V. 

Mijakovsky was influenced by the family and its environment, in particular, the 

Kosach family, whose representatives were prominent figures of the Ukrainian 
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literary and social life of the second half of XIX and XX centuries, as well as the 

democratic Russian and Ukrainian socio-cultural and scientific environment. 

The dissertation reveals the process of formation of V. Mijakovsky as a 

scientist. His interest in science arose already during his studies at the gymnasium, 

where, under the influence of talented teachers M. Lyatoshinsky and L. Batuyev, 

he became interested in history and literature. Studying at the History and 

Philology Faculty of St. Petersburg University, V. Mijakovsky led by prominent 

scientists V. Sipovsky, S. Vengerov and O. Vvedensky began research activities. 

In his student years, working in a scientific circle organized by M. Hrushevsky, V. 

Mijakovsky received an archaeological work experience. At the same time, work 

in state and private archives and museums caused Mijakovsky's interest in archival 

affairs, and his work in the Russian State Censorship Archives gave him access to 

classified archival documents on the history of Ukrainian culture and literature and 

to collect archival information that became the source base for the next works of a 

scientist in the field of Ukrainian studies. 

The work of V. Mijakovsky during the Ukrainian Revolution and the Soviet 

period was investigated. After the transfer of a scientist from Petrograd to Kyiv in 

December 1917 and before his arrest on the case of the ULU in August 1929, the 

most important and most effective stage of the activity of a scientist, historian and 

archivist continued. V. Mijakovsky played a significant role in carrying out 

archival reforms in Ukraine and the development of a national archival economy. 

As a talented organizer of archival affairs, the scientist served as director of the 

Department of Archives of Kyiv and Kyiv Central Historical Archive. He took an 

active part in the work of the Ukrainian scientific society and All-Ukrainian 

Academy of Sciences (VUAN), joined the establishment of the National Library of 

Ukraine, organized the work of the Cabinet of Shevchenko`s studies in Taras 

Shevchenko Institute, and became one of the founders and the first head of the T. 

Shevchenko Museum House in Kyiv. 
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The dissertation reconstructed the scientific, scientific-organizational and 

public-cultural work of V. Mijakovsky during the Second World War on the basis 

of analysis of archival and bibliographic sources. In the occupied Kyiv, the 

scientist headed the Main historical archive of the name of V. B. Antonovich, later 

the Regional archive and Shevchenko Studies Section of the Institute of Literature 

and Folklore of the Ukrainian Academy of Sciences, worked as a scientific 

consultant at the Museum-archive of the Transitional Age of Kyiv History and in 

the Commission on Ukrainian Symbolism, took part in the work of the Historical 

and Philological Circle at the Kyiv House of Scientists. In 1943 V. Mijakovsky 

traveled to Lviv, where he became an active participant in Ukrainian literary and 

scientific life. 

It was proved that in the first decades after the Second World War, V. 

Mijakovsky was one of the prominent figures of Ukrainian scientific emigration 

and played a leading role in the organization of the scientific and cultural life of 

Ukrainians abroad. During his stay in Prague (1944-1945), a scientist as secretary 

of the Ukrainian Historical and Philological Society, provided the scientific work 

of the society in recent months of his activities and, together with other employees 

of the Museum of the liberation struggle of Ukraine, made every effort to save the 

museum's materials. V. Mijakovsky, living in Germany (1945-1950), initiated the 

revival of the Historical Philology Society under the UVU in Munich, he was one 

of the founders of the Ukrainian Free Academy of Arts and Sciences and the 

Museum and Archives and Library of the UWAN. Subsequently, the name of V. 

Mijakovsky was given to the Library of the Ukrainian Academy of Arts and 

Sciences in honor of the merits of the outstanding scientist. Owing to the 

organizational skills of V. Mijakovsky, it was possible to transport the exhibits of 

the Museum-Archive and the Library of the UVAN to the USA, where, under in 

his direction, these institutions turned into a powerful archival and cultural centre 

of Ukrainian emigration. 
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The scientific work of V. Mijakovsky was divided into works on the history 

of the Ukrainian socio-political movement of the nineteenth century, studies on the 

history of Ukrainian literature, Shevchenko studies and works in the field of 

archival studies. 

V. Mijakovsky was one of the first Ukrainian historians who began 

systematically to study the history of the Ukrainian public-political movement of 

the nineteenth century. Based on the analysis of extensive archival material, the 

scientist traced the genesis of national socio-political thought in the nineteenth 

century, studied the consist, activity, program documents and ideological 

foundations of the Ukrainian Decembrists, the Cyril-Methodius Society, 

Ukrainianophils and Hlopomanes of the 1960's, and Ukrainian federal autonomists 

in the 1880's. V. Mijakovsky made an opinion on the ideological continuity 

between the main stages of the Ukrainian movement of the nineteenth century, 

which was based on the idea of a national revival of the Ukrainian people. 

The analysis of V. Mijakovsky's works on the history of Ukrainian culture 

has shown that they reflect the general processes of development of national 

cultural and scientific life that took place in Ukraine and beyond its borders during 

the ХІХ and mid ХХ centuries, as well as creative achievements of prominent 

representatives of Ukrainian culture and the science of this period. The cultural 

process in Ukraine was considered by the scientist through national development. 

In his writings, V. Mjakovsky highly assessed the transformations that took place 

in the field of science and culture during the period of the Ukrainian Revolution 

and condemned the Soviet totalitarianism, which imposed a method of socialist 

realism in literature and art, subjected to repressions of Ukrainian writers, scholars 

and artists. 

V. Mijakovsky was one of the first scholars of Shevchenko studies and made 

a significant contribution to its development. Investigating the epistolary heritage 

and memoirs of T. Shevchenko and his contemporaries, the scientist reconstructed 

the life of the poet and his creative activity. The literary critic highlighted the 
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themes and poetic images of Kobzar. V. Mijakovsky managed to find and publish a 

number of autographs of T. Shevchenko and documents disclosing the activities of 

the artist and his entourage. The scientist, one of the first, revealed the influence of 

Decembrist ideas on the formation of Kobzar's consciousness and the influence of 

the latter's creativity on the ideology and activity of the Cyril-Methodius and, in 

general, the Ukrainian movement. The works of V. Miyakovsky reflect the history 

of the development of Shevchenko's science and the scientific work of his most 

prominent representatives.  

The archival works of V. Mijakovsky covered the problems of the archival 

reform in Ukraine during the period of the national liberation struggles of 1917-

1920 and the post-revolutionary period, the history and activities of Ukrainian 

archival institutions (Kyiv Central Historical Archive, the Museum-Archive of 

UVAN), the contribution of Ukrainian scholars to the development of archival 

studies and the development of Ukrainian museums and archives. In the scientist`s 

articles considered actual practical questions of archival affairs development. 

The results of the research can be used for writing general works and 

preparing special courses and programs on historiography, archival studies, sources 

of literature, literary studies and cultural studies, with the organization of reference 

literature and textbooks on the history of Ukraine, archival affairs, the history of 

Ukrainian literature and culture, and journalism. 

Keywords: Volodymyr Mijakovsky, Ukrainian history, historiography, 

archives, archival science, Ukrainian Academy of Arts and Sciences. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. 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 видатних українських учених ХХ ст. належить Володимир 

Варламович Міяковський (1888–1972) – історик, архівіст, літературознавець, 

публіцист та громадський діяч. Його подвижницька діяльність на ниві 

архівістики під час національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. та у 

післяреволюційне десятиліття сприяла розвитку архівної справи в Україні. 

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 літератури і культури, проблем 

шевченкознавства та архівознавства. 

Однак до цього часу не створено повного життєпису В. Міяковського 

та відсутнє спеціальне дослідження наукової діяльності вченого, а його 

творчий доробок не отримав належної обґрунтованої оцінки, що й зумовило 

вибір теми дисертації. 

Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної теми 

теми «Українська нація в загальноєвропейському вимірі: історія та 
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сучасність» (державний реєстраційний номер 11БФ046-01), яка включена до 

тематичного плану історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Особистим внеском дисертантки у 

дослідження теми є визначення ролі й місця В. Міяковського в науковому 

житті України у ХХ ст. та внеску вченого в українську історіографію, 

архівознавство та шевченкознавство. 

Метою дисертаційної роботи є комплексне дослідження життєвого і 

творчого шляху В. Міяковського, відтворення процесу становлення 

світогляду, визначення 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. 

Об’єктом дослідження є особистість В. Міяковського, комплекс  

документальних та історіографічних джерел, пов’язаних із життям та 

діяльністю вченого. 



20 

 

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 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.). 

Методологічну основу дисертації становлять принципи історизму, 

об’єктивності, системності, історіографічної традиції, що передбачають 

вивчення всього комплексу джерел і літератури з досліджуваної проблеми, 

пріоритет документальних фактів і неупереджений розгляд подій та явищ в 

їхньому розвитку та діалектичному взаємозв’язку. Застосування історичного 

принципу дало змогу відобразити життя та діяльність В. Міяковського у 

відповідності до конкретно-історичних обставин, визначити чинники, що 

сприяли формуванню та розвитку його наукового світогляду, становленню та 

діяльності як вченого-архівіста та історика. Принцип об’єктивності обумовив 

виважену оцінку джерел дослідження з урахуванням стану розвитку наукової 

думки у конкретний історичний період. Принцип системності дозволив 

всебічно та у взаємозв’язку розглянути широкий комплекс джерел 

дослідження, а принцип історіографічної традиції урахувати результати 

попереднього вивчення проблеми. 

Під час роботи над дисертацією використовувалися загальнонаукові, 

спеціально-історичні та джерелознавчі методи, а саме: аналіз, синтез, 

історико-системний, історико-порівняльний, історико-генетичний, 

проблемно-хронологічний, біографічний, просопографічний, конкретно-
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пошуковий та ін. Історико-системний та історико-порівняльний методи дали 

змогу визначити, проаналізувати та порівняти суспільні та культурні 

процеси, в межах яких діяв і творив В. Міяковський. Історико-генетичний 

метод застосовано для визначення причин, що обумовили коло наукових 

зацікавлень вченого. Для розгляду явищ і подій, що відбувалися у житті та 

творчості науковця використано проблемно-хронологічний метод. 

Біографічний метод дозволив реконструювати життєвий шлях 

В. Міяковського та створити його наукову біографію. За допомогою 

просопографічного методу з’ясовані особистісні риси характеру діяча, його 

родинні зв’язки та службове оточення. Загальнонаукові методи аналізу, 

синтезу, індукції, дедукції тощо, застосовано при дослідженні наукової та 

публіцистичної спадщини В. Міяковського. Джерелознавчі методи 

використано на етапі виявлення, відбору та класифікації джерел, формування 

їхніх комплексів. 

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 та опублікованих джерел і наукової літератури 

здійснено узагальнююче дослідження життєвого шляху, наукової, архівної, 

організаційної та публіцистичної діяльністі В. Міяковського. Наукова 

новизна дисертації знайшла свій конкретний вияв у тому, що в ній:  

– вперше здійснено аналіз й узагальнення історіографії проблеми, 

виявлено, систематизовано і залучено до наукового обігу нові джерела з теми 

дослідження; 

– розроблено й обґрунтовано періодизацію життя та діяльності В. 

Міяковського; 

– з’ясовано нові та уточнено вже відомі факти біографії діяча; 

– простежено становлення В. Міяковського як науковця, архівіста-

практика, організатора архівної справи в еміграції; 
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– зроблено системний аналіз наукового доробку В. Міяковського, 

уточнено кількісні та доповнено його якісні характеристики, визначено 

основні напрями інтелектуальної творчості дослідника, прослідковано 

еволюцію історичної складової наукових досліджень ученого, виявлено і 

введено до наукового обігу низку праць, які не були включені в офіційну 

бібліографію В. Міяковського; 

– сформовано цілісне уявлення про особистість В. Міяковського, його 

роль і місце у науковому та суспільно-політичному житті України та 

еміграції в США, значення наукового доробку для розвитку архівознавства та 

історіографії. 

Практичне значення дисертації полягає у можливості використання 

її положень і висновків при написанні узагальнюючих праць та підготовці 

спеціальних навчальних курсів і програм з історіографії, архівознавства, 

літературознавства, політології та культурології, при упорядкуванні 

довідкової літератури та підручників з історії України, історії української 

літератури і культури, архівної справи, 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. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 5 

статей (загальним обсягом 3,9 д.а.), з яких 4 – статті в журналах, що 

реферуються в міжнародних наукометричних базах.  
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Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел та літератури (429 найменувань) і додатків. 

Загальний обсяг рукопису становить 254 сторінок, із них 175 сторінок 

основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

1.1 Стан наукового розроблення теми 

Дослідження життя, діяльності та наукової спадщини Володимира 

Міяковського тривалий час знаходилося поза увагою українських істориків. 

За 45 років, що минули з моменту смерті вченого, не сформувалася стала 

традиція наукових досліджень його життєвого і творчого шляху, що у 

значній мірі обумовлено забороною, в роки панування радянського 

тоталітарного режиму в Україні, вивчення діяльності українських учених, 

громадських і державних діячів та представників української політичної 

еміграції міжвоєнного періоду. 

Разом з тим слід відзначити, що життєвий шлях, наукова та громадська 

діяльність В. Міяковського в окремих проявах і контекстах уже привертали 

увагу як його сучасників, так і дослідників у наступні історичні періоди. За 

проблемним спрямуванням виявлений історіографічний доробок з теми 

дисертаційного дослідження можна умовно систематизувати за наступними 

групами: 1) спеціальні наукові розвідки, присвячені окремим аспектам 

біографії та наукової спадщини вченого; 2) узагальнюючі праці з історії 

формування архівної системи України, діяльності архівних установ, 

репресивної політики щодо представників української еліти, української 

міжвоєнної еміграції, що містять згадки й оцінку діяльності В. Міяковського; 

3) біографічні нариси в енциклопедично-довідкових виданнях; 4) рецензії і 

критичні відгуки на наукові праці В. Міяковського. 

Процес нагромадження історіографічного матеріалу з теми 

дослідження проходив нерівномірно й залежав від політико-ідеологічної та 
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історіографічної ситуацій, особистих уподобань, світоглядних і 

методологічних орієнтирів дослідників. Застосування хронологічного 

принципу дозволило виділити у ньому два умовні періоди: 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.  

Перші згадки про В. Міяковського, як історика й архівіста, з’явилися 

на сторінках українських періодичних видань у 1920-ті рр., які виявилися 

найбільш плідними для вченого за весь час його роботи в Україні. Зокрема, у 

статті В. Барвінського про І Всеукраїнський з’їзд архівних робітників, який 

відбувся у Харкові в 1926 р., відзначалась участь В. Міяковського у роботі 

форуму як директора Київського центрального історичного архіву 

ім. В. Антоновича та характеризувався його виступ про значення діяльності 

та документального складу фондів цієї поважної архівної установи [298, 

С. 14, 22, 25]. Саме у фондах КЦІА В. Міяковському вдалося віднайти раніше 

невідомі документи про повстання Чернігівського полку, публікація яких, з 

нагоди 100-літнього ювілею виступу декабристів, дістала високу оцінку з 

боку дослідників декабристського руху. Так, на думку відомої дослідниці 

декабристського руху М. Нєчкіної, публікація документів про повстання 

Чернігівського полку, що супроводжувалася ґрунтовною аналітичною 

статтею та коментарями В. Міяковського, була помітним явищем серед 

праць, що вийшли в Україні до 100-ліття повстання декабристів[359]. 

Активна наукова та науково-організаційна діяльність В. Міяковського 

у другій половині 1920-х рр. не тільки сприяла піднесенню авторитету 

талановитого історика-архівіста у науковому середовищі, але також 

привернула увагу ОДПУ. Вченого було заарештовано в 1929 р. і засуджено за 

сфабрикованою справою СВУ. Повернувшись із заслання, В. Міяковський 
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був позбавлений можливості займатися науковою діяльністю, а під час 

Другої світової війни змушений був виїхати за кордон. Не зважаючи на те, 

що до еміграції вчений опублікував близько ста двадцяти наукових праць, 

його доробок в радянський період не досліджувався. Чи не єдиним винятком 

була праця, підготовлена співробітниками Центральної наукової бібліотеки 

АН УРСР до 50-ліття Української академії наук, у якій представлені 

дослідження В. Міяковського про декабристський рух в Україні та кирило-

мефодіївців, що були опубліковані у академічних виданнях [413, c. 21, c. 27, 

c. 31, c. 35, c. 344]. 

На відміну від історіографії радянського періоду, в якій 

життєдіяльність В. Міяковського не знайшла відображення, історики 

українського зарубіжжя неодноразово зверталися до оцінки наукового 

доробку вченого. У 1950–1960-х рр. українські вчені-емігранти підготували 

низку досліджень, у яких висвітлювалася історія Української академії наук та 

розкривалися здобутки українських істориків і літературознавців, зокрема й 

В. Міяковського. Так, Н. Полонська-Василенко у своїх працях про історію 

УАН та розвиток історичної науки за радянської доби вказала, що 

В. Міяковський входив до складу Комісії з вивчення архівних джерел для 

мистецтвознавства при Археологічному комітеті ВУАН та, як історик 

декабристського руху та Кирило-мефодіївського товариства, працював під 

керівництвом академіка Д. Багалія. Дослідниця вперше опублікувала 

бібліографію праць вченого за 1918–1943 рр. [369, c. 64, c. 94, c. 112, c. 125, c. 

138; 370, c. 8 - 9, c. 69, c. 90].  

Відомий історик української літератури Г. Костюк у своїй праці про 

розвиток українського наукового літературознавства 1920-х рр. високо 

оцінив участь В. Міяковського у підготовці до друку та науковому 

коментуванні третього та четвертого томів академічного видання творів 

Т. Шевченка, у яких було надруковано листування та щоденник українського 

поета [338, c. 203 - 204]. 
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У працях Ю. Бойка [308], М. Глобенка [317, c. 176], П. Одарченка 

[363, c. 354–355], присвячених аналізу радянського шевченкознавства, була 

надана оцінка дослідженням В. Міяковського 1920-х рр. про Т. Шевченка. 

Так, Ю. Бойко у статті «Шевченкознавство 20-их років» виокремив групу 

дослідників-документалістів, що збирали нові факти з життя та творчості 

Т. Шевченка та робили «перевірку раніше оприлюдненого фактичного 

матеріалу», до складу якої поряд з С. Єфремовим, М. Новицьким, 

Б. Навроцьким, М. Марковським він відніс й В. Міяковського [308, c. 202–

205]. 

У 1957 р. у Нью-Йорку на сторінках 5–6 тому «The Annals of the 

Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.» побачила світ монографія 

О. Оглоблина «Українська історіографія. 1917–1956 рр.», яка у 2003 р. була 

перевидана в Києві українською мовою. У праці О. Оглоблин 

охарактеризував В. Міяковського як історика літератури й суспільної думки 

та автора численних документальних нарисів з історії «української вільної 

думки та визвольного руху» ХІХ ст., який брав участь у виданнях Історичної 

секції ВУАН. О. Оглоблин зазначав, що В. Міяковський очолював КЦІА та 

зазнав переслідувань за радянської влади. Історіограф також звернув увагу на 

те, що В. Міяковський, перебуваючи у Празі в 1944–1945 рр., працював 

секретарем УІФТ, яке, на думку дослідника, було «справжнім центром 

наукових досліджень в галузі української історії» [362, c. 9, c. 29, c. 64, c. 95, 

c. 147, c. 149]. 

Відомості про стосунки та спілкування В. Міяковського з українською 

науковою і творчою інтелігенцією, зокрема родинами Косачів, Кричевських, 

М. і О. Грушевськими, М. Зеровим та ін. можна знайти у працях О. Косач-

Кривинюк [337, c. 15, c. 685, c. 687 - 688, c. 714, c. 737] і Л. Дражевської 

[325]. 

У дослідженнях про діяльність української наукової еміграції після 

Другої світової війни та працях про організацію нею українських наукових 
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установ і високих шкіл у Німеччині, а також видавничу діяльність 

українських учених за кордоном у післявоєнний період знаходимо 

інформацію про роль В. Міяковського у створенні УВАН, її різних 

структурних підрозділів, Музею-архіву та бібліотеки, Історично-

філологічного товариства та його роботу в УВУ та НТШ у Мюнхені й 

публікацію вченим окремих своїх праць [292, c. 74–79; 300, c. 54; 315, c.  63–

65; 350, c. 170, c. 176, c. 180, c. 211]. 

Ю. Лавріненко у своїй праці «Від пуделка до будинку з колонами 

(Етюд про один культурний подвиг)» розкрив роль В. Міяковського у 

створенні Музею-архіву УВАН, першими експонатами якого стали київські 

академічні видання 1920-х рр. та копії архівних документів Кирило-

Мефодіївського товариства з київських архівів, що згодом стали джерельною 

базою досліджень вченого про кирило-мефодіївців та участь Т. Шевченка у 

братстві [343]. Додамо, що праця Ю. Лавріненка була написана з нагоди 80-

річчя В. Міяковського й мала схвальні відгуки з боку українського наукового 

співтовариства [291, c. 116]. 

Діяльність В. Міяковського як члена управи УВАН у США та його 

участь у виданні «The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in 

the U.S.» відображено у праці Ю. Луцького «Початки «Анналів», у якій 

Володимира Варламовича охарактеризувано як видатного українського 

науковця, «поважного дослідника-автора унікальної студії «Люди сорокових 

років» та старанного видавця річника «Шевченко» [349]. 

Перебуваючи в еміграції, В. Міяковський продовжував приділяти 

значну увагу дослідженню життя та творчості Т. Шевченка. Дані про 

діяльність вченого на чолі Інституту шевченкознавства УВАН у США, його 

участь у щорічних Шевченківських конференціях УВАН, діяльність як 

редактора річника «Шевченко» та англомовного збірника «Тарас Шевченко, 

1814–1861», здобутки науковця на ниві шевченкознавства можна знайти у 

працях Л. Дражевської [324], Г. Костюка [339, с. 25], Ю. Лавріненка [342, с. 
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28–29], Л. Луціва [348, с. 4]. Розвідки Л. Дражевської з аналізом доповіді В. 

Міяковського «П’ятнадцять років шевченкознавчої праці УВАН» і 

Ю. Лавріненка з оглядом заходів, які проводило УВАН з нагоди 150-річчя від 

дня народження Т. Шевченка та 100-річчя від дня смерті поета у 2011 р. 

передрукував альманах «Хроніка-2000» [288, c. 281–287]. 

У 1966 р. побачив світ п’ятий том словникової частини «Енциклопедії 

українознавства», де було вміщено статтю про В. Міяковського, у якій 

наводилися біографічні дані про вченого, окреслювалася його сфера 

зацікавлень та зазначалися основні праці науковця [418]. 

З нагоди 80-річчя науковця журнал «Український історик» у 1969 р. 

опублікував ґрунтовну статтю М. Антоновича про В. Міяковського як 

«одного з визначних сучасних українських учених». У праці було 

простежено життєвий шлях В. Міяковського та розкрито його внесок у 

розвиток українознавства. Автор надав високу оцінку працям 

В. Міяковського про декабристів, Т. Шевченка, Кирило-Мефодіївське 

товариство, громадівський рух 60–70-х рр. ХІХ ст. та його найвидатніших 

представників, письменників «новочасної української літератури», 

українських митців і вчених, які супроводжувалися публікацією раніше 

невідомих архівних документів. У статті наголошувалося, що «науковий 

доробок В. Міяковського відзначається незвичайною докладністю, точністю і 

солідністю. Він збирає матеріал і укладає його, а в науковій публікації дає 

твердо обґрунтовані висновки не вдаючися у небезпечні міркування і 

необосновані здогадки. Усе це робить наукові праці В. Міяковського 

незаступними» [290]. У часописі також було надруковано вибрану 

бібліографію праць В. Міяковського, складену В. Веригою [258]. 

Після смерті вченого М. Антонович помістив в «Українському 

історику» статтю-некролог «Володимир Міяковський», у якій, відзначивши 

значні заслуги В. Міяковського в царині історії України ХІХ ст. і галузі 

шевченкознавства, зауважив, що Володимир Варламович був «скромний, до 
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скрупулятности чесний і працьовитий учений, життя і розвиток діяльності 

якого до певної міри йшов паралельно з розвитком цілої української нації 

протягом останніх 50–60 років» [291]. Аналогічні думки щодо життя, 

діяльності та творчості В. Міяковського у своїх публікаціях висловлювали й 

інші діячі, які написали статті, присвячені пам’яті видатного українського 

вченого [295;  319; 320; 321; 323]. 

Помітною віхою у вивченні творчої спадщини вченого став вихід у 

1984 р. у Нью-Йорку за загальною редакцією М. Антоновича та під егідою 

УВАН в США збірника праць В. Міяковського «Ненадруковане й забуте. 

Громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя. Новітня українська література» 

[228], який містив наукові й публіцистичні статті, рецензії та спогади 

вченого, значна частина з яких публікувалася вперше. До збірника 

М. Антонович підготував передмову з оглядом наукової діяльності вченого, 

бібліографію його праць та примітки до опублікованих розвідок 

В. Міяковського. Це цінне видання отримало високу оцінку з боку 

українських науковців. Зокрема, у рецензії Л. Винара наголошувалося на 

тому, що «відзначення пам’яті Володимира Міяковського […] виданням 

збірника його рідкісних праць заслуговує на повне признання» [314]. 

Рецензент характеризував В. Міяковського як видатного історика, 

бібліографа, археографа та архівіста. На його думку, вчений був одним із 

найвидатніших членів і організаторів УВАН та провідним організатором 

українського наукового життя після Другої світової війни.  

Свого роду підсумком досліджень про В. Міяковського за кордоном 

стала праця Л. Залеської-Онишкевич «Володимир Міяковський (1888–1972)», 

що увійшла до збірника «125 років Київської української академічної 

традиції 1861–1986», який видало УВАН у 1993 р. Узагальнивши попередні 

праці про вченого та широко використавши документи родинного архіву 

Міяковських, а також архіву УВАН у США, Л. Залеська-Онишкевич 

відтворила життєвий шлях В. Міяковського та проаналізувала його архівно-
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музейну та науково-дослідну діяльність. Авторка констатувала, що 

В. Міяковський завжди був відданий справі архівів, а шанування культури й 

традиції та зберігання їх були не тільки свідомою роботою дослідника й 

науковця, але й працею, до якої вчений мав природне покликання. За 

підрахунками Л. Залеської-Онишкевич, перу В. Міяковського, крім 

численних рецензій, належить 176 друкованих праць, з яких 132 розвідки 

(75%) на теми україністики, 126 статей (72%) стосуються ХІХ ст., 108 праць 

(61%) присвячені літературознавству, а 40 (23%) – проблемам історії. 

Дослідивши методологію роботи В. Міяковського, вона звернула увагу на те, 

що джерельним підґрунтям переважної більшості праць ученого стали 

віднайдені ним архівні документи. У статті було зроблено висновок, що 

В. Міяковський належав до когорти тих українських учених, які, 

усвідомлюючи унікальність моменту та відчуваючи велику відповідальність 

за долю українською науки та культури, передали київську академічну 

традицію УВАН у Нью-Йорку [327]. 

Отже, постать В. Міяковського не залишилася поза увагою 

українських дослідників-емігрантів, які започаткували вивчення життя та 

наукової діяльності вченого. Однак відсутність документальної бази не 

давала змоги всебічно висвітлити біографію науковця та дослідити його 

творчість. 

В Україні вивчення життєвого та творчого шляху В. Міяковського 

розпочалося на початку 1990-х рр. У першому номері за 1991 р. часопису 

«Книжник» було опубліковано працю вченого «Ювілей цензурного акту 1876 

року» з передмовою  С. Білоконя, в якій наголошувалося на тому, що постать 

В. Міяковського, є недослідженою та малознаною в Україні, що інформація 

про вченого відсутня в енциклопедичних виданнях, зокрема, в «Українській 

радянській енциклопедії», а його ім’я не потрапило ані до УРЕ, ані до 

«Шевченківського словника». Навівши біографічні дані про В. Міяковського, 

С. Білокінь висловив сподівання, що публікація його праці в «Книжнику» 
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стане важливим кроком до «нового знайомства української громадськості» з 

науковцем та входження наукової спадщини вченого до української культури 

[302].  

Згодом побачили світ ще декілька праць С. Білоконя про 

В. Міяковського як архівіста та діяча української книги [304; 305; 306], а 

також його ґрунтовне біографічне дослідження життя, діяльності та творчості 

вченого, при підготовці якого автор використав широкий комплекс архівних і 

бібліографічних джерел, спогади та епістолярну спадщину українських діячів 

і документи власного архіву [307].  

Відома дослідниця біографії Лесі Українки Т. Скрипка (Борисюк), 

вивчаючи ковельське оточення сім’ї Косачів, значну увагу в своїх працях 

приділила висвітленню взаємин між Косачами та родиною Міяковських [309; 

310; 384; 385; 386]. У її працях йдеться про дружбу та спілкування дітей 

Міяковських (Володимира, Зінаїди, Жені) та Косачів (Оксани, Миколи, 

Ізидори), їхні товариські зустрічі у родинних обійстях – Колодяжному та 

Порську [387]. Окреме дослідження Т. Скрипки присвячено В. Міяковському 

як визначному українському вченому та уродженцю Ковеля. Авторка 

наголосила, що вагомий науковий доробок В. Міяковського і до сьогодні не 

втратив актуальності, однак поки що він лише чекає на свого дослідника і 

видавця на рідній землі [388]. 

У 1998 р. побачила світ праця Р. Подкура про В. Міяковського як 

історика, краєзнавця та організатора архівної справи в Україні [368]. На 

основі документів слідчої справи вченого дослідник зробив спробу розкрити 

маловідомі сторінки його життя та діяльності. Проте, висвітлюючи біографію 

науковця, автору не вдалося уникнути деяких неточностей. Так, середню 

освіту В. Міяковський отримав не в Ковелі, а навчаючись в 1-й 

Житомирській та 1-й Київській гімназіях, з Петрограда до Києва Володимир 

Варламович переїхав у грудні 1917 р., а не в грудні 1919 р. [368, c. 147], та ін. 
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Діяльність В. Міяковського як організатора архівної справи висвітлена у 

статті побіжно. 

У другій половині 1990-х – на початку 2000-х рр. вийшла друком 

низка праць про перетворення в сфері культури, науки, книговидавництва та 

архівної справи, що відбувалися в Україні під час національно-визвольних 

змагань та післяреволюційний період, у яких, крім іншого, вміщено відомості 

про діяльність В. Міяковського протягом 1917–1929 рр. на ниві архівістики 

[351, c. 5, c. 8-10; 352; 355; 356, c. 5; 358] та розбудови бібліотечної справи 

(Л. Дубровіної, Т. Ківшар) [326, c. 45, c. 50, c. 52-53, c. 60, c. 89, c. 202, c. 230; 

333, c. 81, c. 83, c. 88], про роботу вченого в Київській філії Інституту Тараса 

Шевченка, його участь у проектах і періодиці ВУАН [415, c. 88, c. 101, c. 175, 

c. 178, c. 180, c. 414] та співпрацю з українськими часописами (Г. Ковальчук) 

[334, c. 43; 335, c. 132-135; 336]. 

Відома українська архівознавець і фахівець з історії української 

культури та біографістики І. Матяш дослідила співпрацю В. Міяковського та 

В. Модзалевського на ниві архівістики, результати якої, на її переконання, 

значною мірою вплинули на розвиток архівного будівництва 1918–1920-х рр. 

і склали підґрунтя подальших «архівних заслуг» Володимира Варламовича 

[353]. І. Матяш перша з українських істориків почала вивчати документи 

особового архівного фонду В. Міяковського, що зберігаються в ЦДАВО 

України (ф. 3966), де їй вдалося виявити автограф раніше невідомої праці «З 

історії архівної праці на Вкраїні» [354], співавторами якої були 

В. Модзалевський і В. Міяковський. 

Співпраця та стосунки В. Міяковського та українського 

літературознавця й письменника М. Могилянського стали предметом 

дослідження Г. Кураса «М. Могилянський та В. Міяковський – два взірці 

шляхетності» [341, c. 28-33]. Джерельним підґрунтям статті стала 

епістолярна спадщина науковців, на базі якої Г. Курас підготував ще декілька 

розвідок [274; 275]. 
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В окремій праці Г. Курас висвітлив зміст листів В. Міяковського до 

дружини І. Міяковської та доньки Оксани, які були надіслані вченим з 

Лук’янівської в’язниці та Свирського табору в Карелії. У передмові до статті 

Г. Курас зауважив, що дуже мало листів з-за грат дійшло до наших днів, а ще 

менше опубліковано, й тому він, як історик, вважав за «честь і обов’язок» 

історика» оприлюднити «збережені свідчення страшного минулого» [276]. Ці 

листи із сімейного архіву Міяковських надала досліднику О. Міяковська-

Радиш. Додамо, що чимало листів В. Міяковського до дружини та доньки 

періоду його ув’язнення та заслання також зберігаються в особовому 

архівному фонді вченого [56]. 

Про співпрацю В. Міяковського під час Другої світової війни з 

видатним мистецтвознавцем та істориком української культури 

Д. Антоновичем та його синами, відомими істориками Михайлом і Марком 

Антоновичами, йдеться у дослідженнях А. Шаповала [395; 396; 397]. У 

працях можна знайти інформацію про участь В. Міяковського в роботі 

історично-філологічного гуртка київського Будинку вчених, його діяльність в 

УІФТ і МВБУ в Празі, зусилля літературознавця щодо публікації збірки 

поезій Є. Плужника «Рівноваги» тощо. 

Цінні відомості про наукову, науково-організаційну та журналістську 

діяльність В. Міяковського під час Другої світової війни в Києві та Львові 

містять праці І. Верби [312, c. 97-99; 313, c. 187, c. 196–197, c. 200, c. 202] та 

Н. Антонюк [293, c. 102, c. 131, c. 139]. 

Слід відзначити, що окремі аспекти діяльності В. Міяковського в 

архівних установах Києва у період нацистської окупації знайшли 

відображення у праці сучасного німецького дослідника Стефана Лера [404; 

375], в якій розглядаються стосунки між німецькими архівістами та їх 

польськими й українськими підлеглими, що змінювалися під впливом 

ідеологічних чинників. Хоча автор акцентував основну увагу на німецьких 

архівістах, простежуючи їх долі у повоєнний період, він також намагався 



35 

 

виявити психологічні чинники, які супроводжували дії польських та 

українських архівістів в окупаційний період, аналізуючи їх поведінку, 

конкретні дії та вчинки, порушуючи питання їх адаптації до нових умов 

існування і роботи. Дана монографія ґрунтується на значному джерельному 

матеріалу німецьких, польських та українських архівів. 

Малодосліджені питання діяльності Крайового управління архівів, 

бібліотек і музеїв при Райхскомісарі України як організації, що 

контролювала майже всі культурні цінності на зазначеній території, 

висвітлила у ґрунтовній публікації Т. Себта [374]. Дана праця цінна тим, що 

дає змогу дізнатися про діяльність архівних установ за часів німецького 

окупаційного періоду та містить певну інформацію про В. Міяковського як 

«українського директора» Крайового архіву. Стан Київського центрального 

архіву давніх актів та його архівних колекцій у воєнний період окремо 

досліджували Л. Гісцова [316] та Н.Черкаська [393]. 

Окремо слід відзначити праці американської дослідниці П. К. 

Грімстед, у яких простежено досліджено долю українських культурних 

цінностей під час Другої світової війни, у т. ч. документального зібрання 

Київського центрального архіву давніх актів [318; 403]. Авторка залучила до 

аналізу значну джерельну базу, яка складається з широкого масиву 

документів, виявлених в архівах США, Німеччини, Чехословаччини, Польщі, 

Росії, України. Це, головним чином, документи нацистської окупаційної 

влади, що були вилучені союзниками наприкінці Другої світової війни. 

Дослідження П. К. Грімстед вирізняються грунтовним аналізом обставин і 

методів евакуації радянською владою культурних цінностей до східних 

областей СРСР, розглядом мети і суті нацистської політики стосовно 

захоплених культурних цінностей, реконструкцією шляхів переміщення 

культурних цінностей у роки війни та повоєнний період. 

Діяльність В. Міяковського в еміграції у сучасній наукові літературі 

висвітлена лише побіжно, здебільшого у контексті аналізу процесів 
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інституалізації української історичної науки у діаспорі та створення 

українцями окремих наукових інституцій у США. 

Так, дослідниця українських зарубіжних архівних центрів 

М. Палієнко у своїх працях розкрила роль В. Міяковського у створенні 

Музею-архіву ім. Дмитра Антоновича УВАН та висвітлила діяльність 

вченого на чолі цієї провідної української архівної установи в США. Вона 

також звернула увагу на те, що В. Міяковський спільно з О. Волошиною та 

Т. Іванівською підготував перший огляд історії Музею-архіву УВАН, та 

відзначила внесок ученого в дослідження життя та діяльності Д. Антоновича 

[365; 366, c. 13, c. 266,c.  268, c. 299, c. 404, c. 409, c. 412–417, c. 419–420, c. 

423, c. 443, c. 461]. 

У праці А. Атаманенко «Українське історичне товариство: ідеї, 

постаті, діяльність» відображено членство В. Міяковського в УІТ та його 

співпрацю з журналом «Український історик». За визначенням авторки, 

серед українських істориків-емігрантів В. Міяковський належав до старшого 

покоління українських дослідників, які були виховані на українських 

наукових традиціях [297, c. 225]. 

Поглиблене вивчення розвитку української зарубіжної історіографії 

досліджуваного періоду представлено у працях О. Яся [401; 402]. Не оминув 

увагою дослідник спадщину В. Міяковського й у своїх бібліографічних 

публікаціях, включивши дві загальні бібліографії вченого, складені В. 

Веригою в 1969 р. та М. Антоновичем у 1984 р., до персональної бібліографії 

істориків діаспори [400]. 

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

праць, у яких розглядався внесок В. Міяковського у дослідження суспільно-

політичних рухів та окремих проблем літературознавства.  Зокрема, 

побачили світ розвідки про вченого як дослідника історії України ХІХ ст. і 

декабристознавця [344; 346; 347]. У дослідженнях Г. Казьмирчука та 

Ю. Латиша, присвячених аналізу історіографії декабризму, зазначено, що 



37 

 

праці В. Міяковського написані в контексті теорії українського декабризму, 

згідно якої визнавався вплив українських традицій на формування світогляду 

декабристів, які діяли в Україні, а також вплив декабристських ідей на 

погляди діячів українського національно-визвольного руху ХІХ ст. [329, c. 

53; 330, c. 7, c. 11; 345, c. 31, c. 38, c. 59]. Внесок В. Міяковського у 

дослідження зв’язків між Південним товариством декабристів та польськими 

таємними товариствами розглянуто у праці М. Хададової [392, c. 215]. 

Спробу проаналізувати дослідження В. Міяковського, що стосуються 

історії розвитку українського руху в 40–80-х рр. ХІХ ст., зробив Ю. Беззуб. У 

його статті простежується роль В. Міяковського у розробці концепції 

українського національного руху ХІХ ст., в основі якого лежав ідейний 

зв’язок між основними етапами українського національного відродження 

ХІХ ст. [299]. 

Об’єктом дослідження кандидата філологічних наук О. Яблонської 

стали праці В. Міяковського про життя та творчість Т. Шевченка. 

Зазначивши, що шевченківська тематика була постійно присутня в наукових 

пошуках В. Міяковського, О. Яблонська підкреслила різноплановість праць 

вченого про Кобзаря та його творчість, серед яких вона виділяла текстуальні 

студії, роботи синтетичного характеру, розвідки про участь Т. Шевченка у 

Кирило-Мефодіївському братстві, дослідження про шевченківську добу та 

оточення митця, праці про шевченкознавців [399]. 

Роботу В. Міяковського на ниві шевченкознавства в УВАН висвітлив 

Олесь Федорук [390], а на сторінках «Шевченківської енциклопедії» 

побачила світ його праця про вченого як шевченкознавця [428]. О. Федорук 

також дослідив статтю В. Міяковського про ґенезу Шевченкового псевдоніму 

Кобзар Дармограй [391]. 

Наукову діяльність В. Міяковського побіжно розглянуто у низці 

дисертаційних досліджень [407; 408; 409]. Короткі біографічні нариси про 
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вченого вміщено в енциклопедичних виданнях і довідковій літературі [410; 

411; 412; 414; 416; 417; 421, c. 270-271; 419; 420; 429]. 

Отже, здійснений історіографічний аналіз засвідчив наявність 

наукових праць, у яких розпочато вивчення життя та наукової діяльності 

В. Міяковського. Але окремі сторінки біографії діяча висвітлено 

фрагментарно. Більш глибокого дослідження вимагає й наукова спадщина 

вченого, зокрема, його праці з історії українського суспільно-політичного 

руху та історії української культури, шевченкознавчі та архівознавчі студії 

науковця. Крім того, в українській історіографії відсутнє спеціальне 

комплексне дослідження життєвого шляху та наукового доробку 

В. Міяковського, що і обумовило вибір теми дисертаційного дослідження. 

 

 

 

1.2 Джерела та методи дослідження 

Джерельна база роботи представлена комплексом писемних джерел, 

до якого увійшли документальні та наративні джерела, що включають як 

опубліковані, так і неопубліковані документи. 

З метою виявлення джерел дисертаційного дослідження були 

опрацьовані фонди Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України, Центрального державного архіву громадських об’єднань 

України, Державного архіву міста Києва, Державного архіву Київської 

області, Інституту рукопису та інших фондів Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського, Відділу рукописних фондів і текстології 

Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Загалом опрацьовано 

двадцять сім фондів шести архівних установ України. 

Особливу цінність мають документи особового архівного фонду 

вченого (ф. 3966) у ЦДАВО України «Міяковський Володимир Варламович 

(1888–1972) – історик-архівіст, літературознавець, голова Архівного 
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управління, директор Київського центрального історичного архіву імені 

В. Б. Антоновича, професор», що містить 37 справ, до яких увійшли 

документи за 1903–1943 рр. У фонді представлені 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, Б. Барвінського тощо). 

Важлива інформація біографічного характеру міститься у документах 

особових справ В. Міяковського, як директора Головного історичного архіву 

імені В. Антоновича (життєпис, особовий лист для обліку кадрів, облікова 

картка, посвідчення та ін.) [22] та документи щодо роботи самого архіву 

(листування, накази, звіти роботи архіву), що зберігається в ЦДАВО України 

[18; 19; 20; 21; 23; 25], та учня 1-ї Київської класичної гімназії (Державний 

архів м. Києва) [69]. Цінні дані про життя, професійну та наукову діяльність 

В. Міяковського вміщено в слідчій справі вченого, що відклалася в «Колекції 

позасудових справ реабілітованих» ЦДАГО України (ф. 263) [62]. Звернемо 

увагу ще й на те, що серед документів і матеріалів українських державних, 

військових й громадсько-політичних діячів та представників науки, культури 

і освіти іншої колекції ЦДАГО України – «Український музей в Празі» 

(ф. 269) – також зберігаються документи В. Міяковського, зокрема, 

листування, що розкриває його співпрацю з видатними українськими 

вченими (Д. Антоновичем, Л. Биковським та ін.) [64; 66; 67] та зібрані ним 

автобіографії (І. Багряного, С. Гординського та ін.) й біографії (П. Зайцева, 

М. Шарлеманя та ін.) українських письменників і науковців, що окреслюють 

коло зв’язків і творчих інтересів В. Міяковського [66]. 

Документальні джерела дисертаційного дослідження можна умовно 

поділити на декілька підгруп: 1) наукові праці вченого та підготовчі 
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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 

Відомості про професійну діяльність В. Міяковського містять штатні 

розклади, списки співробітників, повідомлення про затвердження на посаді, 

розрахункові книжки службовця, посвідчення, свідоцтва, мандати, довідки, 

перепустки наукових, архівних та освітніх установ і організацій, до роботи 

яких був причетний вчений. Ці документи дають можливість відтворити 

хронологію його службової діяльності, уточнити дати призначення та 

переведення на ту чи іншу посаду в Головному архівному управлінні, 

простежити участь ученого у роботі установ, комісій та комітетів ВУАН, 

його співпрацю під час Другої світової війни з українськими науковими та 

архівними установами, зокрема Музеєм-архівом Переходової доби історії 

м. Києва. 

Більш детально роботу В. Міяковського на посадах голови Архівного 

управління та директора Київського центрального історичного архіву імені 

В. Антоновича, науково-організаційну діяльність ученого у ВУАН та під час 

Другої світової війни розкрито у розпорядженнях, наказах, планово-звітній 

документації установ, протоколах та стенограмах засідань, у яких брав 

участь науковець. Оскільки накази, плани та звіти складалися самим 

В. Міяковським, як керівником установ і організацій, аналіз цих документів 

дає змогу з’ясувати зміст та напрямки його діяльності як очільника архівних і 

наукових установ та вченого-дослідника. Так, у листопаді 1941 р. 

В. Міяковським склав перспективний план роботи для секції 

шевченкознавства Інституту літератури та фольклору УАН, який був 

спрямований на всебічне вивчення життя та творчості Т. Шевченка [41, арк. 

58–58 зв.]. Зі звіту про роботу Комісії для дослідів над історією політично-

громадських течій в Україні за 1922 р. дізнаємося про наукове відрядження 
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В. Міяковського у вересні цього року до Петрограда, під час якого вченому 

вдалося дослідити раніше невідомі документи про Кирило-Мефодіївське 

братство [82, арк. 9] тощо. 

Окремо виділимо «Звідомлення Всеукраїнської академії наук», що 

виходили друком протягом 1921–1928 рр. [260, c. 28, c. 75; 261, c. 12, c. 17; 

264, с. 71, с. 74, с. 79, с. 98, с. 150; 265, с. 75–76]. У виданнях можна знайти 

інформацію про участь В. Міяковського у роботі Археографічної комісії, 

Комісії для дослідів над історією політично-громадських течій в Україні та 

Постійних комісіях ВУАН для видавання пам’яток новітнього українського 

письменства та зі складання «Біографічного словника діячів України», 

Всеукраїнського археологічного комітету. У них висвітлюється праця 

вченого над проблемами з історії декабристського руху в Україні, Кирило-

Мефодіївського товариства, українського громадського руху 50–70-х рр. 

ХІХ ст., його діяльність щодо збирання матеріалів до наукових біографій 

Т. Шевченка, М. Драгоманова, М. Костомарова та П. Куліша, йдеться про 

підготовку дослідником книги «В 60-х роках» (1923) та низки наукових 

праць, частина з яких так і не була опублікована («Доманицький-

революціонер», «Щоденник Пильчикова» [260, c. 23, c. 112–113], «Фурьєрист 

М. І. Савич» [264, c. 74]), а також доповідей («Члени Кирило-Методіївського 

братства в русі 60-х рр.» [261, c. 17], «В. Б. Антонович перед слідчою 

комісією», «Новознайдений твір М. В. Лисенка», «Як поховали Шевченка» 

[264, c. 74] та ін.). 

Про пріоритети В. Міяковського в професійній діяльності свідчать 

підготовлені вченим численні доповідні та пояснювальні записки, зокрема: 

законопроект і пояснювальна записка до законопроекту про заснування 

Українського головного архіву у Києві (1919 р.) [2, арк. 11–12]; доповідні 

записки про невідкладні потреби Архівного управління (1920 р.) [2, арк. 5–6 

зв., 25–26 зв.], про необхідність створення при ВУАН Комісії для вивчення 

історії громадських рухів в Україні (1921 р.) [81, арк. 1–1 зв.], про 
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організацію та підготовку видання журналу історії, літератури і культури 

«Наше минуле» (1941 р.) [41, арк. 5–6 зв.], про стан архівної справи в 

м. Києві (1942 р.) [27, арк. 1–17]; доповідь про місце Архівного управління в 

системі Наркомосу (1920 р.) [1, арк. 1–5] тощо. 

Важливим джерелом дослідження є ділове листування, яке висвітлює 

співпрацю В. Міяковського з різними архівними та науковими установами, 

редакціями часописів і видавництв. Наприклад, у листі, надісланому 

Інститутом Тараса Шевченка В. Міяковському 5 червня 1929 р., 

повідомлялося, що Кабінет шевченкознавчої літератури інституту почав 

укладати збірник «Український реалізм» і за вченим закріплювалася стаття 

на тему «Основа» як організатор народницько-реалістичного руху» [41, арк. 

40]. Проте участь науковця у цьому проекті була перервана його арештом у 

серпні того ж року. В особовому архівному фонді В. Міяковського у ЦДАВО 

України (ф. 3966) відклалося листування вченого з Центральним архівним 

управлінням УСРР (про надсилання статей до журналу «Архівна справа»), 

Пушкінським домом АН СРСР у Ленінграді, Домом-музеєм 

М. Чернишевського у Саратові, журналами «Голос минувшего», «Что и как 

читать детям», газетами «День» (всі – Петроград), «Молот» (Ростов-на-

Дону), видавництвом «Былое» (Петроград) та «Державним видавництвом 

РРФСР» (Москва) тощо. 

Варто зазначити, що значну частину документальних джерел з 

проблеми опубліковано у низці видань, зокрема, у першому томі щорічника 

«Пам’ятки», що видається Українським науково-дослідним інститутом 

архівної справи та документознавства [282, c. 76, c. 103, c. 106, c. 114, c. 136, 

c. 140–141, c. 145–146, c. 155, c. 157–159, c. 161, c. 166–167, c. 169, c. 171, c. 

175, c. 198, c. 201], та збірниках документів і матеріалів з історії НАН 

України, які підготував Інститут архівознавства НБУВ [271, c. 229, c. 264, c. 

270–272, c. 274–277, c. 331–332, c. 395–396, c. 441, c. 457, c. 469; 272, c. 20, c. 

153, c. 240, c. 357, c. 573]. Відомості про відображення в документах 
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діяльності В. Міяковського під час Другої світової війни вміщено у виданні 

«Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941–1943). Дослідження. 

Анотований покажчик. Публікації документів» [256, c. 98, c. 225, c. 457, c. 

564]. 

Важливе значення для розкриття теми мають наративні джерела. Так, 

великий інтерес становить автобіографія В. Міяковського, яка була написана 

вченим 10 листопада 1941 р. під час його оформлення на посаду директора 

Головного історичного архіву імені В. Антоновича. У життєпису містяться 

відомості про народження та освіту В. Міяковського, його дослідну роботу в 

архівах Петрограда протягом 1916–1917 рр., професійну діяльність вченого у 

Києві в архівних та академічних установах, а також після повернення із 

заслання у Науково-дослідному інституті гігієни праці та профзахворювань у 

1934–1941 рр., участь науковця у роботі редколегій історичних журналів 

«Голос минувшого» та «Наше минуле» тощо [22, арк. 3–3 зв., 5]. 

В. Міяковський не залишив спогадів про своє життя та діяльність, але 

підготував низку праць про українських літераторів, учених і митців, що 

ґрунтувалися на його спогадах [118; 222; 223; 228, c. 188–224, c. 372–377, c. 

417–424, c. 427–441, c. 447–448, c. 459–461]. У цих розвідках можна знайти й 

інформацію про окремі факти біографії, оточення та творчість самого 

В. Міяковського. 

Значну цінність мають спогади та щоденники сучасників 

В. Міяковського, що розкривають неординарність постаті вченого та містять 

цікаві факти про його життя та діяльність. Зауважимо, що В. Міяковський 

всіляко спонукав своїх колег і друзів до написання мемуарів [251], а він 

«завжди, впродовж свого життя, перебував у гронах провідних діячів та 

осередках української культури» [255, c. 128]. Про це, зокрема, згадував 

видатний український бібліограф і книгознавець Л. Биковський, що був 

автором низки спогадів про вченого [252; 253; 255]. 
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У своїх спогадах Л. Биковський, якого з В. Міяковським єднала 60-

літня співпраця та дружба, зазначав, що його діяльність у царині 

українського книгознавства, значною мірою, зазнавала «шляхетно-

організаційний вплив» Володимира Варламовича. Зокрема, Л. Биковський 

охарактеризував студентські роки В. Міяковського, згадав про його перші 

кроки у публіцистиці та наукових дослідженнях у галузі літературознавства 

та історії, висвітлив участь вченого у часописах «Наше минуле» та 

«Бібліологічні вісті», роботу науковця щодо розбудови Національної 

бібліотеки України та Українського науково-дослідного інституту 

книгознавства у Києві, відобразив їхню співпрацю в УВАН, зокрема, роботу 

в Секції книгознавства та Українському чорноморському інституті, та спільні 

дії вчених під час перевезення експонатів Музею-архіву ВУАН із Німеччини 

до США тощо. На думку мемуариста, «ідейна самопосвятна вдача 

В. Міяковського та його життєва настанова разом з високо-духовними 

заінтересуваннями» сприяли тому, що він зайняв «визначне місце в історії 

української науки ХХ століття». На переконання Л. Биковського, 

В. Міяковському, як видатному українському вченому, мають бути 

присвячені численні спеціальні розвідки, доповнені спогадами про науковця, 

що «докладно й всесторонньо освітлять його життя, діяльність, писання та 

значення для української науки» [255]. 

Додамо, що крім опублікованих мемуарів про Володимира 

Варламовича перу Л. Биковського також належать більш розгорнуті спогади 

про вченого, що були надіслані до редакції «Українського історика» з метою 

їхньої публікації у збірнику на пошану В. Міяковського, який планувала 

видати УВАН [255, c. 123; 254, c. 192]. Проте, це видання досі не вдалося 

реалізувати. 

Серед мемуарних джерел особливий інтерес становлять спогади про 

батька О. Міяковської-Радиш [279; 280], у яких вона розповіла про життя 

родини у Києві в 1920-ті рр. та про обставини арешту В. Міяковського. Між 
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іншим у спогадах вміщено уривок з листа вченого до відомого 

шевченкознавця П. Зайцева, у якому Володимир Варламович наводить 

важливі відомості, що стосуються його переїзду з Петрограда до Києва у 

грудні 1917 р., початку роботи в Архівно-бібліотечному відділі, наукової 

діяльності у ВУАН, згадує про співпрацю з В. Модзалевським, Д. Багалієм, 

С. Єфремовим та ін. [280, c. 163-164] 

Відомий історик Н. Полонська-Василенко у своїх спогадах, 

присвячених 30-літтю процесу Спілки Визволення України, що були 

опубліковані в 1960 р. у мюнхенському часопису «Український 

самостійник», згадуючи про цвіт української інтелігенції, яких було 

засуджено у сфабрикованій справі СВУ, написала і про В. Міяковського, з 

яким вона познайомилася на початку 1920-х рр., працюючи у Київському 

центральному архіві давніх актів. На думку Н. Полонської-Василенко, 

причиною арешту вченого стало те, що він був одним із головних 

співробітників комісій новітнього письменства та громадських рухів, що 

діяли у ВУАН під керівництвом С. Єфремова. Оцінюючи наукові праці 

В. Міяковського, вона звернула увагу на їх міждисциплінарний характер 

[283]. У інших спогадах Н. Полонської-Василенко йдеться про переїзд у 

1945 р. українських учених, у т. ч. й В. Міяковського, з Праги до Німеччини 

та їхню працю в УВУ в Мюнхені. За свідченням мемуаристки, саме за 

ініціативи В. Міяковського при УВУ відродилося Історично-філологічне 

товариство [284]. Додамо, що у 2011 р. зусиллями В. Шевчука мемуари 

Н. Полонської-Василенко було перевидано у Києві. До цього видання також 

увійшли її спогади про М. Могилянського, А. Кримського, М. Зерова і 

П. Филиповича, у яких згадується і В. Міяковський [285, c. 13, c. 328, c .435, 

c. 445, c. 448, c. 470, c. 496, c. 499, c.522–524]. 

Низку спогадів про В. Міяковського було надруковано на сторінках 

щомісячника літератури та мистецтва «Сучасність», що виходив у Мюнхені. 

У 1972 р. побачила світ публікація Олекси Ізарського (О. Мальченка) [269], у 
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якій український письменник і літературознавець розповів про свої зустрічі з 

В. Міяковським у Німеччині й США та опублікував уривки з надісланих 

йому Володимиром Варламовичем тринадцяти листів з наковими 

коментарями. У цих листах містяться цікаві відомості про навчання 

В. Міяковського у Санкт-Петербурзькому університеті та його професорів, 

перебування Володимира Варламовича у Полтаві у 1911 р. після виключення 

з університету, діяльність у Музеї-архіві УВАН, роботу вченого над працею 

про Д. Антоновича та ін. Автор публікації висловив припущення, що «твори 

й листи В. Міяковського, напевно, будуть зібрані під один дах» і видані, як 

також будуть написані спогади про вченого, адже Володимир Варламович 

«співпрацював і листувався з багатьма людьми» [269, c. 68]. Однак і досі 

цього не вдалося здійснити. 

У 1984 р. «Сучасність» надрукувала спогади О. Филиповича, рідного 

брата українського поета П. Филиповича, про спілкування з В. Міяковським 

у колі «еліти літературного Києва» 1920-х рр. та їхню співпрацю під час 

підготовки до видання у США збірника наукових праць П. Филиповича. 

Спогади доповнювала публікація декількох листів В. Міяковського до 

мемуариста, у яких можна знайти відомості про зустрічі Володимира 

Варламовича з П. Филиповичем та іншими українськими літераторами, його 

діяльність щодо збереження творчої спадщини поета, роботу вченого над 

спогадами про М. Зерова, доповіддю для УВАН про П. Зайцева та ін. [287]. 

Дані про В. Міяковського також знаходимо в опублікованих 

щоденниках М. Василенка [257, c. 308–310], С. Єфремова [263, c. 85] та 

М. Могилянського [281, c. 295, c. 301, c. 308, c. 322, c. 340, c. 357, c. 408]. 

Надзвичайно цінним джерелом дослідження є епістолярна спадщина 

В. Міяковського. Як зауважив Олекса Ізарський, листи В. Міяковського 

«схожі на сторінки й абзаци ненаписаних, на жаль, фундаментальних 

спогадів» ученого [269, c. 48]. Вивчення листів В. Міяковського дає змогу 

з’ясувати маловідомі сторінки життя та діяльності вченого та виявити раніше 
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невідомі факти його біографії, простежити еволюцію поглядів Володимира 

Варламовича та дослідити творчу лабораторію науковця, окреслити коло 

його спілкування та скласти просопографічний портрет діяча як особистості. 

На особливу увагу заслуговує великий комплекс епістолярію 

В. Міяковського, що відклався в особовому фонді вченого у ЦДАВО України 

(ф. 3966). Передусім, це його листи до своєї нареченої, а згодом дружини 

І. Міяковської (Голошвілової), що широко висвітлюють життя, навчання та 

діяльність В. Міяковського протягом 1909–1933 рр. і розкривають його 

високі моральні й духовні якості як людини та вченого [53; 54; 55; 56]. У 

фонді також зберігаються листи, що були надіслані Володимиру 

Варламовичу його дружиною впродовж 1916–1933 рр. [48; 49] та донькою 

Оксаною у 1928–1933 рр. [50], а також кореспонденції від колег та товаришів 

ученого [41; 42; 43; 44; 47]. 

У роботі використано епістолярну спадщину В. Міяковського, що 

відклалася в інших архівних і бібліотечних фондах, 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), В. Поліщуком (ІР НБУВ, ф. 188), 

С. Єфремовим (ІР НБУВ, ф. 317), М. Яцковим (ВРІЛ, ф. 98). 

Додамо, що низку листів В. Міяковського було надруковано у 

наукових збірниках [268; 278]. Тут виділимо публікацію листів ученого до 

редактора «Українського історика» Л. Винара, у яких міститься інформація 

про співпрацю В. Міяковського з поважним українським історичним 

часописом, його роботу над дослідженнями про В. Дорошенка та листування 

С. Єфремова з Є. Чикаленком, а також йдеться про співробітництво 

В. Міяковського у журналі «Огни» (1911–1912), його участь у рятуванні 

архіву ІІ російської армії в Києві у 1918 р. та ін. Значний інтерес для 
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дослідження мають й публікації листів, що були надіслані Володимиру 

Варламовичу українськими науковцями [274; 275; 277; 395; 396]. 

Наукову діяльність В. Міяковського відображено у численних 

наукових і науково-популярних працях ученого, його рецензіях та 

публіцистичних нарисах. У фонді Всеукраїнської академії наук в ІР НБУВ 

(ф. Х) відклалися автографи таких праць ученого як «Список осіб, причетних 

до справ про таємні товариства», «Люди сорокових років (Кирило-мефодіївці 

в їх листуванні)» [85], «Костомаров у Рівному» [91], «Опанас Маркович у 

Кирило-Мефодіївському братстві» [86], «З нових матеріалів до історії 

Кирило-Мефодіївського братства» [90], «Народник 60-х років 

(Б. С. Познанський)» [92], «З молодих років К. Михальчука» [89], «Нові 

сторінки з автобіографії В. Б. Антоновича» [93], «Вірш з приводу перших 

замахів на Олександра ІІ» [88], «Виключення Драгоманова з Київського 

університету» [87] та робочі матеріали до них, які дають змогу простежити за 

творчим процесом науковця. 

У фонді видавництва «Друкар», що зберігається в ІР НБУВ (ф. 251), 

виявлено розгорнутий зміст збірника документів і матеріалів «В 

шостидесятих роках» [100], над яким В. Міяковський розпочав роботу в 

1919 р., та його договір з видавництвом про публікацію праці. Тоді книгу 

видати не вдалося, але віднайдені документи розкривають теми з історії 

шістдесятництва ХІХ ст., над якими вчений працював у 1920-х рр. 

Важливі дані про наукову та науково-організаційну діяльність 

В. Міяковського містяться на шпальтах періодики. Особливо цінними для 

дослідження є публікації на сторінках газети «Свобода» про діяльність 

УВАН і наукове та культурне життя української діаспори в США, у яких 

можна знайти інформацію про вченого [259; 262]. 

Ще одним джерелом дослідження, який розкриває тогочасне оточення, в 

якому жив і працював учений є іконографічні джерела. Користуючись 

просопографічним методом [389, c. 50], за допомогою фотографій, ми 
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відтворили зовнішній вигляд особи, її родинне та приятельське оточення. 

Індивідуальна фотографія створила наочний образ діяча, дала матеріал для 

складання її зовнішньої характеристики, колективна – відобразила дружнє 

оточення, а родинна – членів родини. За допомогою зображальних джерел 

(фотокартки та фотоплівки, автографи) ми змогли більш глибоко дослідити 

постать Володимира Міяковського, наблизитися до розуміння тієї атмосфери, 

у якій жив і працював учений, його стилю життя та вподобань. 

Таким чином, джерельна база дослідження є досить різноманітною та 

репрезентативною. Джерельний комплекс роботи представлений 

документальними матеріалами, документами особового походження, 

науковими і публіцистичними працями вченого, матеріалами періодичних 

видань, які дають змогу достатньо повно висвітлити життєвий шлях 

В. Міяковського та визначити внесок науковця у дослідження історії 

України, її літератури, культури та архівознавство. 

У своїй сукупності зазначені групи джерел складають різноманітний 

корпус документального забезпечення досліджуваної теми, а їх комплексне 

використання дає можливість реконструювати життєвий і творчий шлях 

В. Міяковського, всебічно й об’єктивно висвітлити наукову та громадську 

діяльність ученого на всіх етапах його життя, охарактеризувати науковий 

доробок і внесок в українську й світову науку. 

Обрання теоретико-методологічної бази дисертаційного дослідження 

було обумовлено конкретними поставленими завданнями роботи та 

особливостями досліджуваного матеріалу. У дисертації використані 

теоретико-методологічні принципи персональної історії, який дозволяє 

відтворити біографію персоналії в усій його унікальності та повноті. 

Основним об’єктом дослідження персональної історії є джерела 

особового походження, предметом – біографія ученого. Характерна 

особливість і відмінність персональної історії у порівнянні з традиційною 

історичною біографією полягає в тому, що у ній «приватне життя і долі 
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окремих історичних індивідів, формування та розвиток їх внутрішнього 

світу, «сліди» їх діяльності у різномасштабних проміжках простору і часу 

виступають одночасно як стратегічна мета дослідження і як адекватний засіб 

пізнання історичного соціуму, який включає їх і твориться ними» [371, c. 56]. 

Персоналія досліджується як суспільний суб’єкт, визначається її вплив на 

важливі історичні події, з одного боку,  а з іншого – окреслюється її 

індивідуальність (духовний світ, інтелектуальний потенціал, культурний 

рівень), докладно відтворюються події приватного життя особи. Як вважав 

український дослідник, історик-біограф В. Чишко [394, c. 177], з’ясування 

всіх без винятку фактів життя особистості, внутрішніх властивостей людини 

та форм її взаємозв’язку і взаємовпливу із суспільством. 

У даному дисертаційному дослідженні ми дотримувалися трьох етапів 

історико-біографічного дослідження, виділених В. Чишком в узагальнюючій 

праці «Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності 

України»: 1. емпіричний етап, 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 ґрунтується на методах історичної та психологічної реконструкції; 

3. репрезентація особи, яка вивчається у всій сукупності внутрішніх і 

зовнішніх зв’язків, спонукальних мотивів поведінки та творчості [394, c. 

175]. 

Для формування вичерпної джерельної бази дослідження, як основи 

вірогідного аналізу проблеми, застосовувалися методи бібліографічної й 

архівної евристики, які передбачають поетапне опрацювання опублікованих і 

архівних каталогів, путівників, покажчиків, описів. Особлива увага була 

приділена ознайомленню з каталогами українських архівних установ, у яких 

зберігаються матеріали про життя та діяльність В. Міяковського (ЦДАГО 

України, ЦДАВО України, Державного архіву міста Києва, Державного 

архіву Київської області, Інституту рукопису та інших фондів Національної 
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бібліотек України імені В. І. Вернадського, Відділу рукописних фондів і 

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

Розпорошеність джерельної бази обумовлена як різноманітністю діяльності 

В. Міяковського, так і складним процесом переміщення архівних зібрань 

української еміграції, у тому числі й документів В. Міяковського, у період 

після Другої світової війни. Загалом, процес пошуку джерел здійснювався як 

постійна процедура всього емпіричного етапу дослідження: виявлення 

документів та аналіз джерельної інформації супроводжувалися розширенням 

біографічних відомостей, встановленням нових зв’язків і пошуком 

додаткових джерел. 

У джерельній базі історіографічного дослідження проф. Я. Калакура 

виділяє кілька рівнів, серед яких: конкретний текст історика; «великий 

текст», що охоплює сукупність праць історика, його творчу спадщину; 

суспільно-політичний та історико-культурний контекст, простір, у якому жив 

і працював історик; а також джерела біографічного та особового походження, 

до яких відносяться передусім мемуари та епістолярії [332, c. 51].  

Відзначаючи важливість залучення до історіографічних досліджень 

джерел особового походження, Я. Калакура підкреслював, що вони містять 

«цінні відомості про історіографічну ситуацію», у якій працювали науковці, 

«самооцінку власного досвіду наукової роботи» [332, c. 52]. 

За допомогою методів джерелознавчого аналізу (доведення 

автентичності, прочитання й тлумачення тексту, визначення вірогідності, 

надійності, наукової значущості окремих джерел) та джерелознавчого 

синтезу (встановлення зв’язків між окремими джерелами, систематизація 

джерельної інформації, формування сукупності науково перевірених фактів) 

було опрацювано виявлену сукупність джерел. Встановленню автентичності 

документів і фактів, їх вірогідності, взаємозв’язку, тощо сприяли 

текстологічний, палеографічний, бібліологічний, генеалогічний, 

археографічний методи. 
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На етапі фактологічної реконструкції життя та діяльності 

В. Міяковського важливу роль відіграли історико-хронологічний, історико-

генетичний, системно-структурний і порівняльний методи дослідження. 

Історико-хронологічний метод застосовувався при визначенні періодизації 

життєвого і творчого шляху вченого, відтворенні еволюції його наукових 

поглядів та інтересів. Історико-генетичний метод дозволив з’ясувати витоки 

формування світогляду В. Міяковського, розглянути перебіг його наукової, 

архівної та громадської діяльності у контексті причинно-наслідкових 

зв’язків. Дослідити конкретно-історичну ситуацію (суспільно-політичну, 

соціокультурну, наукову), на фоні якої розгорталися життя і наукова 

творчість ученого, з одного боку, та вплив його життєдіяльності на розвиток 

цієї ситуації, з другого, допоміг системно-структурний метод. Порівняльний 

метод сприяв окресленню індивідуальних особливостей наукових студій 

ученого, співвідношенню тогочасних наукових розробок з результатами його 

досліджень, встановленню місця В. Міяковського у науковому просторі. 

Паралельно з фактологічною реконструкцією життєвого шляху і 

діяльності В. Міяковського за допомогою просопографічного методу 

здійснювалася реконструкція його внутрішнього світу – світоглядних, 

наукових, суспільно-політичних та інших поглядів, переконань, смаків, 

особистісних рис і якостей, які принципово впливали на життя, визначали 

лінію й характер поведінки, детермінували наукову творчість. Як зазначала 

І. Старовойтенко в своїй праці «Просопографінний портрет особистості у 

контексті сучасних завдань біографічних та історичних досліджень», сього-

дення в розрізі подібних завдань вимагає від дослідника об’єктивної та 

правдивої реконструкції життєписів історичних осіб, повернення до літопису 

минулого «справжніх облич», особливо стосовно фальсифікованих і забутих 

постатей, відтворення образів в усій багатогранності їх особистих якостей, а 

не однобоко чи кон’юктурно, лише шляхом зосередження уваги на певній 

ділянці діяльності: громадській, політичній,літературній, науковій або якійсь 
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іншій, бо вона була лише складовою частиною життя конкретного індивіда 

[389, c. 50]. 

На етапі репрезентації особи В. Міяковського здійснено синтез 

реконструкцій його особистості в професійній, громадській, приватній 

сферах, узагальнено життєвий шлях і наслідки наукової діяльності вченого, 

визначено його реальний вплив на розвиток суспільно-політичних, 

соціально-економічних, культурно-освітніх, наукових процесів, у яких він 

брав участь, сформовано цілісний образ ученого, архівіста-практика, 

суспільно-політичного діяча. 

Таким чином, дотримання теоретико-методологічних принципів 

персональної та інтелектуальної історії, спеціальних і міждисциплінарних 

методів дослідження, застосування ряду прийомів наукового пізнання 

дозволили системно підійти до розв’язання поставлених дослідницьких 

завдань – усебічно й ґрунтовно дослідити життєвий і творчий шлях 

В. Міяковського, охарактеризувати науковий доробок ученого, 

проаналізувати його внесок у вивчення архівознавчих, культурних та 

громадсько-політичних проблем розвитку українського суспільства. 

Підсумовуючи, можна сказати, що в науковій літературі відсутнє 

комплексне висвітлення теми дисертаційної роботи. Проблема життєвого 

шляху, наукової, архівної та громадської діяльності В. Міяковського не була 

предметом окремого наукового дослідження як радянських, так й 

еміграційних учених. У роботах дослідників української діаспори 

фрагментарно висвітлювалися певні аспекти його життя і діяльності. Поява в 

новітній українській історіографії окремих аналітичних наукових розвідок, 

присвячених життєвому шляху й науковому доробку В. Міяковського 

повертає ім’я вченого із забуття. Разом з тим, проведений історіографічний 

аналіз наукової літератури переконує в необхідності об’єктивного 

комплексного вивчення визначеної проблематики й обумовлює актуальність 

теми і новизну результатів даного дисертаційного дослідження. 
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Аналіз сформованої у процесі цілеспрямованого пошуку джерельної 

бази засвідчив, що вона є репрезентативною та дозволяє розв’язати 

поставлені дослідницькі завдання. Пошук, виявлення, відбір і вивчення 

значної кількості архівних матеріалів, у тому числі особового походження, з 

фондів ЦДАВО України, ЦДАГО України, Державного архіву міста Києва, 

Державного архіву Київської області, Інституту рукопису та інших фондів 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Відділу 

рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 

НАН України дали можливість реконструювати біографію В. Міяковського, 

прослідкувати на тлі життєвих змін розвиток його наукової, організаційної та 

громадської діяльності. Особливістю джерельної бази даного дисертаційного 

дослідження стало її значне розширення за рахунок наукових і науково-

публіцистичних праць ученого, аналіз яких дозволив відтворити еволюцію 

його наукових зацікавлень, визначити проблематику досліджень, основні 

етапи, форми й результати інтелектуальної творчості В. Міяковського. 

Дослідження життєвого шляху та наукової спадщини В. Міяковського 

спиралося на теоретико-методологічні засади персональної та 

інтелектуальної історії, проводилося з використанням загальнонаукових і 

спеціально-історичних методів, дотриманням головних вимог процедури 

історико-біографічного дослідження, що й дозволило отримати науково 

обґрунтовані та достовірні результати. Діяльність В. Міяковського у кожний 

період його наукової творчості аналізується на тлі тогочасної 

історіографічної ситуації, що є важливою передумовою об’єктивної оцінки 

тих політичних та соціокультурних обставин, які впливали на 

життєдіяльність. 
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РОЗДІЛ 2 

ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ В. МІЯКОВСЬКОГО 

 

 

 

2.1 Формування світогляду та наукових поглядів вченого 

Написання розгорнутої наукової біографії В. Міяковського не можливо 

без використання просопографічного методу, який передбачає не тільки 

реконструкцію його професійної, громадської, наукової діяльності, а й 

поглиблене вивчення його походження, світогляду, особистісних, етно-, 

релігіо- та психологічних характеристик, внутрішньої мотивації доленосних 

вчинків, сюжетів приватного життя, родинних стосунків тощо. Створення 

такого багатовимірного портрету діяча неможливе без з’ясування витоків і 

чинників формування його як особистості з усіма притаманними їй 

індивідуальними якостями й характеристиками. 

Життєвий шлях В. Міяковського умовно можна поділити на чотири 

основні періоди: дитячі та юнацькі роки (1890-ті – 1900-ті рр.), 

«петербурзький» (1907 – 1917 рр.), «київський» (1917 – 1944 рр.) та 

еміграційний (1944 – 1972 рр.). Хоча вони значно відрізняються за 

тривалістю, однак кожен з них є цілісним, логічно завершеним і важливим 

етапом його життєдіяльності. Критеріями для їх виділення слугували місце 

проживання вченого, віхи розгортання його професійної, громадської та 

наукової діяльності, політичні події у країні тощо. Дитинство й юність, 

проведені в Україні, його стосунки з родиною Косачів, стали визначальними 

для становлення особистості В. Міяковського. Саме у цей період було 

сформовано основні риси характеру вченого та закладено орієнтири його 

світоглядних і громадсько-політичних поглядів. 

Володимир Варламович Міяковський народився 6 липня (за новим 

стилем 18 липня) 1888 р. у м. Ковель Волинської губернії у дворянській 
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родині Варлама Матвійовича і Ольги Леонтіївни Міяковських [26, арк. 15, 

38]. Крім Володимира, в сім’ї Міяковських зростали й інші діти, старші за 

нього – Зінаїда і Дмитро, та молодша – Євгенія. Батьки не мали великих 

матеріальних статків, але прагнули надати дітям гарну освіту. 

Батько В. Міяковського був мировим посередником Ковельського 

повіту, почесним мировим суддею й працював під керівництвом Петра 

Антоновича Косача (чоловіка письменниці й етнографа Олени Пчілки та 

батька української поетеси і громадської діячки Лесі Українки), який у 

Ковелі обіймав посаду голови з’їзду мирових посередників. В. Міяковський 

мав намір віддати сина Володимира до кадетського корпусу, але помер у 

1896 р.  

Після смерті батька сім’я переїхала до м. Житомира, на малу 

батьківщину матері, О. Міяковської (1858–1932), яка походила з роду 

Лятошинських. Дід Володимира по материнській лінії, Леонтій Леонтійович 

Лятошинський (1828–1884), у свій час працював у Житомирі міським 

лікарем. Ольга Леонтіївна була рідною тіткою Бориса Миколайовича 

Лятошинського (1895–1968). Кузен В. Міяковського у майбутньому стане 

відомим українським композитором і диригентом. На літо Міяковські 

виїжджали до родинного маєтку в с. Порськ під Ковелем, що залишився у 

спадок від Варлама Міяковського (від назви селища походить один із 

псевдонімів Володимира Міяковського – В. Порський) [26, арк. 15, 21; 305, c. 

40]. Міяковські й надалі перебували у приятельських стосунках із сім’єю 

Косачів, які мешкали неподалік, у с. Колодяжне. 

Спілкування Володимира з членами родини Косачів, які відігравали 

значну роль в українському громадському, літературному і науковому житті, 

безперечно, вплинуло на формування його наукових зацікавлень й поглядів 

на громадське та наукове життя. Згодом у своїх працях В. Міяковський 

звертав увагу на те, що родина Косачів мала «старі й міцні» українські 

традиції та інтереси, зокрема, П. Косач цікавився проблемами української 
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культури, літератури й освіти, був членом Київської старої громади і 

підтримував дружні стосунки з багатьма українськими громадськими та 

культурними діячами: М. Драгомановим, В. Антоновичем, М. Лисенком, 

П. Житецьким, К. Михальчуком, Ф. Панченком та ін. [228, c. 433–434, c. 373]. 

Вихованням і освітою дітей у сім’ї Косачів опікувалася О. Косач 

(Олена Пчілка), рідна сестра видатного українського громадсько-політичного 

діяча і вченого М. Драгоманова. Вона зуміла дати дітям європейську освіту і 

прищепити їм любов до України, її історії, національної культури, мови і 

літератури. Як згадував В. Міяковський, в родині Косачів «діти вчили 

античні й нові європейські мови, багато читали, росли і розвивалися в 

атмосфері літературно-громадських інтересів. Щоб зберегти національний 

характер виховання дітей і захистити їх від російського впливу, Ольга Косач-

мати жила з дітьми на селі, додержуючись традиційного українського укладу 

життя, ставлячи дітей віч-на-віч з українським селянством, з первісною 

національною стихією» [228, c. 434]. Можна припустити, що принципи, на 

яких будувалося виховання дітей в сім’ї Косачів, були притаманні й для 

родини Міяковських. 

З дитинства і до кінця свого життя В. Міяковський перебував у 

дружніх стосунках з його одноліткою, найменшою з шести дітей в сім’ї 

Косачів, Ізидорою Петрівною Косач, потім Борисовою [310]. Приятельські, а 

згодом і творчі взаємини склалися у В. Міяковського й зі старшою сестрою 

Ізидори, Ольгою Петрівною Косач-Кривинюк – письменницею і 

перекладачкою, авторкою праці «Леся Українка: Хронологія життя і 

творчості», на сторінках якої фігурують й Міяковські [337, c. 15, c. 685, c. 

687–688, c. 714, c. 737]. Доля складеться так, що коли О. Косач-Кривинюк 

помре у 1945 р. у Ауґсбурзі, то саме В. Міяковський виголосить під час її 

похорон прощальне слово, у якому підкреслить значний внесок письменниці 

та громадської діячки в утвердження ідеалів «людяності, громадського 

поступування і національного чину», а також вкаже на ту велику роль, яку 
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родина Косачів відіграла у розвитку української літератури та у боротьбі за 

національне самовизначення українського народу [228, c. 444–445]. 

У 1897 р. В. Міяковський вступив до підготовчого класу 1-ї 

Житомирської гімназії, а протягом 1898–1899 навчального року він ходив до 

першого класу цієї гімназії [69, арк. 6; 347, c. 177]. В літературі також 

зустрічаються твердження, що середню освіту Володимир розпочав 

здобувати у Ковельській гімназії [410, c. 227]. У Державному архіві м. Києва 

збереглася особова справа гімназиста 1-ї Київської класичної гімназії 

В. Міяковського, яка засвідчує, що середню освіту Володимир розпочав 

здобувати у 1-й Житомирській гімназії, де він навчався з 27 травня 1897 р. до 

26 червня 1899 р. [69, арк. 1–8]. 

До другого класу В. Міяковський пішов вже у Києві, куди переїхала 

сім’я Міяковських [69, арк. 1–2]. З 1899 р. Володимир навчався в 1-й 

Київській класичній гімназії, у якій історію викладав його дядько, Микола 

Леонтійович Лятошинський, який, крім педагогічної діяльності, займався 

також й науковою діяльністю в галузі історичної науки. Згодом 

В. Міяковський з вдячністю згадував лекції М. Лятошинського, як і лекції 

вчителя російської літератури Лаврентія Федоровича Батуєва, які 

зацікавлювали учнів у науковій роботі. Зокрема, Л. Батуєв на своїх уроках 

обговорював з учнями наукові розвідки з російської літератури ХVІІІ ст. та, 

як зауважив М. Антонович, «збудив у молодому Міяковському зацікавлення 

саме цим періодом російської літератури і, мабуть, саме завдяки цьому перші 

наукові праці майбутнього ученого пов’язані з дослідами над російською 

літературою ХVІІІ століття» [290, c. 95]. 

Закінчивши гімназію зі срібною медаллю, у 1906 р. В. Міяковський 

вступив на юридичний факультет Київського університету Святого 

Володимира. У 1907 р. він переїхав до Санкт-Петербургу, де продовжив 

навчання на економічному відділі юридичного факультету Санкт-

Петербурзького університету. Серед викладачів В. Міяковського були такі 



59 

 

видатні вчені як Л. Петражицький, який завідував кафедрою енциклопедії та 

історії філософії права й був засновником психологічної школи права і 

наукового напрямку – соціологія права, та професор М. Туган-Барановський, 

який у майбутньому обіймав посаду міністра фінансів УЦР [290, c. 95-96]. 

Невдовзі В. Міяковський перевівся на історико-філологічний 

факультет Санкт-Петербурзького університету, де навчався на літературному 

відділі. За даними М. Антоновича, на історико-філологічний факультет 

В. Міяковський перейшов у 1908 р. [290, c. 96]. Цю ж дату наводить і сам 

Володимир Варламович у спогадах про П. Зайцева, у майбутньому відомого 

шевченкознавця та історика літератури. Зокрема, згадуючи про перше 

знайомство з П. Зайцевим, вчений пише: «Вперше зустрілися ми в 1908-му 

році, коли він, закінчивши юридичні науки, вступив на славістичний відділ 

історично-філологічного факультету теж у Петербурзі, а я по дворічному 

перебуванні на економічному відділі юридичного факультету 

Петербурзького університету перейшов на історично-філологічний, але по 

літературному відділу» [228, c. 203]. 

Проте, юридичний факультет університету П. Зайцев закінчив у 

1909 р. [66, арк. 146] і сам він, пригадуючи в одному з листів до 

В. Міяковського перший період їхнього спілкування, вказує на 1909–1917 рр. 

[228, c. 202]. Крім того, В. Міяковський навчався на юридичному факультеті 

з 1907 р. протягом двох років, що дає підстави вважати достовірнішою датою 

його переходу на історико-філологічний факультет все ж таки 1909 р. 

На той час, як пізніше зазначав В. Міяковський, на історико-

філологічному факультеті Санкт-Петербурзького університету працювала 

«видатна професура» [269, c. 49-50]. Зокрема, він слухав лекції академіка 

О. Шахматова, який був засновником історичних методів вивчення 

російської літератури та мови і викладав історію російської і слов’янських 

мов, лекції з історії російської літератури читав І. Шляпкін, з порівняльної 

граматики індо-європейських мов – О. Бодуен-де-Куртене, виклади з 
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грецької словесності провадив О. Никитський. Більшість з викладачів були 

знаними вченими, членами-кореспондентами Санкт-Петербурзької академії 

наук. В. Міяковський також слухав лекції історика й соціолога 

М. Ковалевського, літературного критика і бібліографа С. Венгерова та ін. З 

особливою вдячністю В. Міяковський згадував виклади професора філософії, 

прибічника неокантианства О. Введенського, який був головою Санкт-

Петербурзького філософського товариства [290, c. 96]. 

Літературний семінар, до якого записався В. Міяковський. провадив 

професор В. Сіповський, що репрезентував еволюційний напрямок в 

літературознавстві. Під керівництвом В. Сіповського Володимир розпочав 

науково-дослідну роботу. Професор допомагав своїм підопічним визначитися 

з темою досліджень, при цьому, за спостереженнями В. Міяковського, як 

талановитий педагог, враховував здібності, характер і наукові зацікавлення 

студентів. Вже на початку 1910 р. В. Сіповський залучив В. Міяковського до 

підготовки наукового збірника про громадську, наукову і літературну 

діяльність М. Ломоносова, запропонувавши йому написати розвідку на тему 

«М. В. Ломоносов як громадянин» [53, арк. 6 зв.–7]. 

Навчаючись у Санкт-Петербурзькому університеті, В. Міяковський 

багато працював у бібліотеках, де студіював наукову літературу, вивчав 

творчість російських, українських та європейських письменників і поетів. У 

студентські роки він почав активно досліджувати біографію та творчість 

російського письменника, філософа і поета О. Радищева [53, арк. 30 зв., 32 

зв., 34 зв., 38 зв.]. В. Міяковський також зацікавився творчістю письменника, 

поета-перекладача, публіциста і етнографа М. Михайлова, який у 1850-х рр. 

активно співпрацював з російським літературним і громадсько-політичним 

журналом «Современник», що у той період видавали М. Чернишевський і 

М. Добролюбов. Розвідка В. Міяковського «Забытый писатель 

(М. Л. Михайлов)», яка була надрукована у другому номері за 1911 р. 

київського щотижневика «Огни», стала першою його публікацією вченого. 
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Праця у бібліотеках давала можливість спілкуватися з відомими 

вченими, студентами університету, які вже у недалекому майбутньому 

стануть провідними науковцями, педагогами, публіцистами, громадськими та 

культурними діячами. Тут зароджувалися стосунки, які згодом переростали у 

плідну багаторічну творчу співпрацю. Так, В. Міяковський працював у 

бібліотеці історичного товариства Санкт-Петербурзького університету, якою 

керував видатний російський історик та соціолог, професор, член-

кореспондент Санкт-Петербурзької академії наук М. Карєєв. Обов’язки 

бібліотекаря книгозбірні товариства виконував П. Балицький, що пізніше 

стане власником видавництва «Друкар» у Києві та видавцем історичного 

журналу «Наше минуле», у якому В. Міяковський опублікує низку своїх 

статей [228, c. 203]. 

В. Міяковський також користувався бібліотекою Української 

студентської громади, що складалася в основному з українських книжок. 

Тоді бібліотекою завідував Г. Голоскевич – майбутній учений-мовознавець, 

співробітник Української академії наук та український громадський діяч. 

Серед постійних відвідувачів бібліотеки Української студентської громади 

були О. Шульгин, В. Ганцов, К. Широцький, П. Зайцев, Л. Чикаленко, 

М. Кушнір, М. Корчинський та ін., які, як і В. Міяковський, протягом всього 

життя будуть віддано слугувати українській науці та культурі [228, c. 203-

204]. 

Вивчаючи російську літературу та творчість російських письменників 

і поетів, В. Міяковський відвідував заходи, присвячені вшануванню пам’яті 

відомих особистостей. Зокрема, В. Міяковський взяв участь у демонстрації, 

присвяченій пам’яті Л. Толстого, яка відбулася 31 січня 1911 р. у Санкт-

Петербурзькому університеті. Незважаючи на те, що демонстрація була 

заборонена владою, у заході взяло участь близько п’ятисот студентів, які, 

крім іншого, відстоювали право університетської молоді на проведення 

зборів і висловлювання власної думки. Згодом, аналізуючи свої мотиви 
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участі у даній демонстрації та відповідаючи на докори своєї нареченої 

І. Голошвілової, яка вважала, що ця акція була не серйозною і безглуздо було 

йти на заборонену університетську демонстрацію, Володимир Варламович у 

листі до неї писав: «Що значить «безглуздо», як не було сенсу йти? Вибач, 

але всі йшли дуже серйозно і коли, прийшовши до університету, побачили 

дику картину – по 2 городових біля кожних дверей, ще серйозніше 

поставилися до справи і саме тому не пішли, а залишилися. Бачили, що якщо 

сьогодні, – завтра дозволити цим панам охороняти входи «вільного» 

університету, то сором, якщо відступимо і ніяк не зможемо зреагувати в їх 

присутності та на їх присутність, то всьому кінець, все пропало…» [53, 

арк. 79]. 

Участь В. Міяковського у студентській демонстрації засвідчила його 

високі моральні якості та прихильність до демократичних принципів. 

Підтвердженням цього судження були слова й самого Володимира 

Варламовича, який, пояснюючи свою позицію, наголошував: «… від певних 

принципів я не відійду і ніщо не заставить мене зробити так, як, на мою 

думку, не можна робити» [53, арк. 79 зв.]. 

За участь у демонстрації, присвяченій Л. Толстому, було 

заарештовано сто п’ятдесят студентів Санкт-Петербурзького університету, у 

тому числі й В. Міяковського. Більше двох тижнів йому довелося просидіти у 

камері № 5 Дерябінської в’язниці, в якій увесь цей час перебувало близько 

шістдесяти ув’язнених. У листах на волю Володимир Варламович прохав 

друзів зібрати і зберегти його зошити із записами, які він не встиг сховати 

внаслідок непередбачуваного арешту, особливо ті, у яких був зібраний 

матеріал про О. Радищева [53, арк. 30 зв.]. Через ці події В. Міяковського 

виключили з числа студентів Санкт-Петербурзького університету і 16 лютого 

1911 р. його було вислано із Санкт-Петербургу [53, арк. 44]. 

Після виключення з університету В. Міяковський вирішив оселитися у 

Полтаві, де мешкала його старша сестра Зінаїда Курдюмова, яка разом з 
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чоловіком, відомим в Росії ентомологом М. Курдюмовим, працювала на 

Полтавській агрикультурно-біологічній станції, що знаходилася на околиці 

міста, у с. Павленки. До Полтави В. Міяковський приїхав 10 березня 1911 р. й 

незабаром розпочав роботу в ентомологічному відділі Полтавської 

агрикультурно-біологічній станції [53, арк. 65, 75, 77], який був 

організований М. Курдюмовим. В. Міяковський разом з іншими 

співробітниками станції досліджував шкідників пшениці і плодових дерев, а 

також брав участь в організації масового збору гусені золотогузки в Криму 

для американських ентомологічних станцій. На переконання Л. Залеської-

Онишкевич, методика такої праці, яка передбачала концентрацію над 

мікроскопічними об’єктами і збирання фактів про них, стала 

В. Міяковському в нагоді й в інших «ділянках, підсилюючи його особисту 

увагу до деталей та до методологічної упорядкованості» [327, c. 519]. 

Слід зазначити, що в студентські роки В. Міяковський мав 

різноманітні наукові інтереси, зокрема, його цікавила ентомологія. Можливо, 

Володимир Варламович зацікавився цією наукою під впливом 

І. Голошвілової, яка також студіювала ентомологію і була членом 

«Російського ентомологічного товариства» [53, арк. 127]. Навчаючись в 

Санкт-Петербурзькому університеті, В. Міяковський слухав лекції з 

ентомології, вивчав фахову літературу, відвідував Зоологічний музей і 

проводив досліди над комахами [53, арк. 3 зв.; 290, c. 96]. 

Перебуваючи у Полтаві, В. Міяковський продовжував вивчати історію 

російської мови і літератури, зокрема, студіював працю відомого філолога і 

фольклориста В. Міллера «Былины старой и новой записи». Він регулярно 

відвідував місцеву бібліотеку, де читав літературні журнали і 

ознайомлювався з новинками белетристики. У Полтаві Володимир 

Варламович також вивчав математику та іноземні мови, зокрема англійську 

та італійську [53, арк. 77, 93], що знов-таки вказує на різноманітність його 

тодішніх наукових зацікавлень. Отже, опинившись поза межами 
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університету, В. Міяковський не марнував часу, а продовжував інтенсивно 

навчатися. 

Не припинив В. Міяковський і дослідницької роботи, продовжуючи 

збирати матеріал про життя і творчість О. Радищева і М. Михайлова. Так, 

працюючи влітку 1911 р. репетитором у одній родині, він натрапив на старе 

видання творів французького просвітника Ш.-Л. де Монтеск’є, який 

використав для підготовки порівняльної праці про Ш.-Л. де Монтеск’є і 

О. Радищева «Песнь историческая» А. Н. Радищева и «Considerations» 

Монтескье» [290, c. 96], що була опублікована в «Журнале Министерства 

народного просвещения» у 1914 р.  [123]. У цій розвідці В. Міяковський 

дослідив поезії О. Радищева, висвітлив внесок поета у реформування 

російського віршування та розкрив вплив мислителів епохи Просвітництва на 

його поетичну творчість. 

У листопаді 1911 р. В. Міяковському за підтримки професорів, що 

знали його як сумлінного студента і перспективного науковця, вдалося 

відновитися у Санкт-Петербурзькому університеті. Поновивши навчання на 

історико-філологічному факультеті університету, Володимир Варламович 

вступив до київського земляцтва, секретарем якого був Гольдберг. До 

київського земляцтва, як згадував В. Міяковський, також належали 

Волковський, М. Глоба, Михайленко та ін. [62, арк. 6]. За спогадами 

Л. Биковського, який у 1912–1915 рр. навчався у Санкт-Петербурзі і у ті роки 

спілкувався з В. Міяковським, Володимир Варламович «тоді вже належав до 

т[ак] зв[аного] «старшого громадянства», був членом і обертався в колах 

українського клубу «Громада» у Петербурзі» [255, c. 124]. Сам же В. 

Міяковський заперечував свою приналежність до «Громади» [62, арк. 6], 

хоча, без сумніву, він добре знав членів Української студентської громади у 

Санкт-Петербурзі, до якої входили П. Балицький, Г. Голоскевич, П. Зайцев, 

М. Корчинський, М. Кушнір, В. Садовський, Ф. Слюсаренко, К. Широцький, 

О. Шульгин, В. Ярошенко та ін., й цікавився українськими справами. 
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У 1912 р. В. Міяковський активно співпрацював з щотижневиком 

«Огни», що виходив з 1911 р. у Києві російською мовою за редакцією 

О. Прохаско і орієнтувався на ліберальну молодь. У журналі В. Міяковський 

під псевдонімом «Вл. Варламович» опублікував низку нарисів на літературні 

та культурні теми під загальною рубрикою «Письма из Петербурга». Інші 

публікації В. Міяковського в часопису торкалися творчості та діяльності 

Л. Толстого, В. Соловйова і П. Якубовича. Оскільки журнал «Огни» мав 

загальнодемократичне спрямування, у 1913 р. його діяльність, за висловом 

В. Міяковського, була «адміністративно припинена» [268, c. 753]. 

У 1912 р. з’являється й перша публікація В. Міяковського з 

україністики – рецензія на поетичні збірки Х. Алчевської «Туга за сонцем» 

(1907) і «Вишневий цвіт» (1912), яка побачила світ у десятому номері 

науково-літературного і громадсько-політичного щомісячника «Украинская 

жизнь», що виходив у Москві за редакцією С. Петлюри.  

В. Міяковський був серед тих студентів-членів київського земляцтва, 

до яких звернувся видатний український історик М. Грушевський з 

проханням про допомогу в переписуванні польських архівних документів 

ХVІІ–ХІХ ст., що відклалися у рукописному відділі Публічної 

(Імператорської) бібліотеки Санкт-Петербургу. В. Міяковський долучився до 

роботи новоутвореного наукового гуртка, який очолював студент-сибіряк 

Гінтовт, що був нащадком польських засланців. Працюючи з архівними 

документами, Володимир Варламович отримав певний досвід археографічної 

роботи й ознайомився з історичними проблемами, дотичними до діяльності 

окремих польських діячів. Крім того, вчений дістав можливість 

використовувати фонди рукописного відділу Публічної бібліотеки для 

роботи над своїми темами [290, c. 96; 327, c. 519]. На початку 1913 р. в 

«Научном историческом журнале» вийшла його праця «Новое об 

А. Н. Радищеве». Очевидно, має рацію дослідник наукової діяльності 

В. Міяковського Лариса Залеська-Онишкевич, що саме ця студентська праця 
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з архівними документами викликала у Володимира Варламовича 

«зацікавлення й любов до архівів, з якими він від того часу майже завжди був 

пов’язаний» [327, c. 519]. 

У квітні-травні 1913 р. В. Міяковський успішно склав державні іспити 

у Санкт-Петербурзькому університеті. Його дипломною роботою з російської 

літератури стала праця «Годы учения А. Н. Радищева», яку високо оцінила 

державна іспитова комісія. У результаті в 1913 р. В. Міяковський закінчив 

історико-філологічний факультет Санкт-Петербурзького університету з 

дипломом першого ступеня й вирішив залишитися у Санкт-Петербурзі, щоб 

мати можливість продовжити роботу з дослідження історії російської 

літератури [54, арк. 48 зв., 73]. 

Однією з можливостей залишитися у столиці було знайти викладацьку 

роботу у навчальних закладах Санкт-Петербурзького учбового округу. На 

прохання В. Міяковського, професор В. Сіповський звернувся до очільника 

учбового округу з листом, у якому наголосив на доцільності залишити 

В. Міяковського на педагогічній роботі у Санкт-Петербурзі. Зокрема, у листі 

він писав: «Ваша високосте! На виконання прохання мого слухача 

В. Міяковського, осмілююся звернутися до Вас з уклінним проханням 

посприяти в улаштуванні його долі. Протягом трьох років п. Міяковський 

займався під моїм керівництвом у Санкт-Петербурзькому університеті й під 

час занять своїх проявив рідкісне завзяття, добросовісність і талановитість. З 

огляду на те, що п. Міяковський бажає присвятити себе вивченню історії 

російської літератури XVIII ст., для нього бажано було б отримати заняття в 

одній із столичних гімназій, або у навчальному закладі на околиці Пітера, 

щоб можна було легше користуватися книгами Публічної бібліотеки. 

Вважаю своїм обов’язком повідомити, що частину залікового твору 

п. Міяковського буде надруковано в «Журнале Министерства народного 

просвещения» (мова йде про статтю «Песнь историческая» А. Н. Радищева и 

«Considerations» Монтескье» – авт.)…» [54, арк. 99]. 
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Восени 1913 р. В. Міяковський вступив на однорічні педагогічні 

курси при Санкт-Петербурзькому учбовому окрузі, де слухав лекції з 

психології та історії педагогіки, методики викладання російської мови та 

літератури, шкільної гігієни тощо. Програмою курсів передбачалися й 

практичні заняття, а також слухачі мали написати реферат і провести пробні 

уроки. Після закінчення у 1914 р. педагогічних курсів і отримання 

кваліфікації вчителя російської мови та літератури, В. Міяковський 

залишився у Санкт-Петербурзі й протягом 1914–1917 рр. працював 

викладачем російської мови та літератури у жіночій гімназії Є. Пєскової [26, 

арк. 9] та у першому реальному училищі імені Олександра ІІ [26, арк. 21]. У 

1917 р. В. Міяковський вступив до Всеросійського учительського союзу [62, 

арк. 6; 353, c. 39]. 

Водночас В. Міяковський не поривав зв’язку із Санкт-Петербурзьким 

університетом, беручи активну участь у роботі історико-літературного гуртка 

імені О. Пушкіна, який діяв при університеті під керівництвом професора 

С. Венгерова. На наукових засіданнях гуртка заслуховувалися і 

обговорювалися доповіді з історії російської літератури ХVІІІ–ХХ ст. 

Певний час В. Міяковський виконував обов’язки секретаря історико-

літературного гуртка імені О. Пушкіна [41, арк. 7–18]. Вчений також 

працював в Історично-літературному товаристві при Санкт-Петербурзькому 

університеті й був бібліотекарем у кабінеті для студій при історико-

філологічному факультеті університету [290, c. 97]. 

У 1914 р. розпочалася співпраця В. Міяковського з історико-

літературним журналом «Голос минувшего», який з 1913 р. виходив у Москві 

за редакцією С. Мельгунова і В. Семевського. Після смерті В. Семевського у 

1916 р. В. Міяковський увійшов до складу редколегії цього часопису. 

Першою працею В. Міяковського, що була опублікована на шпальтах 

журналу «Голос минувшего», стало його дослідження «Годы учения 

А. Н. Радищева». Оскільки, попередні дослідники життя і творчості 
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О. Радищева зосереджували свою увагу, головним чином, на висвітленні 

періоду написання «Путешествия из Петербурга в Москву» та репресіях з 

боку царизму після публікації твору у 1790 р., ґрунтовне дослідження 

В. Міяковського, у якому розкривалося життя О. Радищева у молодому віці 

та його становлення як особистості, літератора і громадянина , стало вагомим 

внеском у створення наукової біографії письменника. 

Одна з праць В. Міяковського про долю творчого доробку 

О. Радищева («К истории цензурных гонений на сочинения А. Н. Радищева») 

була опублікована у 1914 р. в історико-літературному та бібліографічному 

журналі «Русский библиофил», що виходив у Санкт-Петербурзі під 

редакцією М. Соловйова. Стаття В. Міяковського не залишилася не 

поміченою науковцями: у квітні 1914 р. у газеті «Киевская мысль» на працю 

була опублікована позитивна рецензія [55, арк. 131 зв.–132], а у 1916 р. 

В. Міяковського, як «загальновизнаного авторитета в галузі історії російської 

літератури і бібліографії», було запрошено до складу редакції часопису 

«Русский библиофил». Однак, того ж року журнал припинив свою діяльність. 

Протягом 1914–1917 рр. В. Міяковський продовжував активно 

досліджувати життєвий і творчий шлях О. Радищева, працюючи в державних 

та приватних архівах і музеях [55, арк. 1, 2, 21]. Зокрема, за дорученням 

Санкт-Петербурзької академії наук він вивчав літературну діяльність 

О. Радищева за архівними документами Санкт-Петербурзького цензурного 

комітету. Однак, через революційні події в Росії та від’їзд до Києва вчений не 

встиг підготувати свою монографію про життя і творчість О. Радищева. У 

1918 р. у петроградському видавництві «Огни» побачив світ біографічний 

нарис «Радищев», у якому В. Міяковський, певним чином, підсумував свою 

роботу над науковою біографією письменника [124]. 

Низку праць у журналі «Голос минувшего» В. Міяковський присвятив 

російському поету, письменнику, публіцисту, критику, перекладачу, 

етнографу і громадському діячу М. Михайлову, який за участь у 
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радикальному студентському русі 1860-х рр. був засуджений до каторжних 

робіт до Сибіру, де і помер у 1865 р. Після десятиліть забуття у 1914 р. у 

Санкт-Петербурзі під редакцією П. Бикова вийшло повне зібрання творів 

М. Михайлова у трьох томах, на яке В. Міяковський опублікував розлогу 

рецензію. 

У дев’ятому номері «Голоса минувшего» за 1915 р. побачила світ 

велика стаття В. Міяковського «М. Л. Михайлов», яку вчений приурочив до 

50-ліття смерті літератора. Ця ґрунтовна праця, у якій В. Міяковський на 

основі аналізу архівних документів і опублікованих джерел висвітлив 

життєвий і творчий шлях напівзабутого письменника, стала підсумком 

багаторічних досліджень вченого про одного із популярних російських 

літераторів середини ХІХ ст. На шпальтах часопису В. Міяковський також 

опублікував виявлені ним в особовому архіві літературного критика та 

учасника російського демократичного руху 1850–1860-х рр. М. Щелгунова 

документи, що стосувалися громадської діяльності М. Михайлова та 

обставин смерті письменника. 

Як літературознавець В. Міяковський активно співпрацював з газетою 

«День», що виходила у Санкт-Петербурзі [42, арк. 10]. На її сторінках 

побачили світ численні рецензії вченого. Дієвою була співпраця 

В. Міяковського і з редакцією «Энциклопедического словаря Гранат», який 

видавало у Москві товариство «Братья А. и И. Гранат и К˚» [42, арк. 3, 6, 9]. 

Низку своїх праць В. Міяковський опублікував у критико-

бібліографічному щомісячнику «Что и как читать детям», що виходив у 

Санкт-Петербурзі за редакцією відомого педагога Єлачича. У журналі, який 

орієнтувався на учителів і вихователів, вчений помістив рецензії на твори 

М. Лермонтова, О. Пушкіна, Т. Шевченка та інших класиків, які були 

написані для дітей [55, арк. 122; 228, c. 22]. В. Міяковський також 

співпрацював із щотижневиком «Летопись средней школы» та був 
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секретарем Комісії з рецензування дитячих книг при Товаристві поширення 

технічних знань [290, c. 97]. 

Значна частина опублікованих праць В. Міяковського ґрунтувалася на 

архівних дослідженнях. З 1916 р. вчений працював у Комісії для наукового 

описування архіву Міністерства освіти під керівництвом члена-

кореспондента Санкт-Петербурзької академії наук (у майбутньому академіка 

РАН) С. Платонова. У 1917 р. він разом з В. Максимовим і Ю. Оксманом 

керував описуванням архівних документів фонду цензурного управління у 

Російському державному видавничому цензурному архіві [22, арк. 3, 5], де, 

як засвідчують подальші публікації вченого, звернув увагу на документи з 

історії російської літератури 1860-х рр. ХІХ ст. 

Під час роботи в Російському державному видавничому цензурному 

архіві В. Міяковський отримав змогу ознайомитися й із засекреченими 

архівними документами з історії української культури і літератури, зокрема, 

вивчити звіти цензурного управління про літературну діяльність окремих 

українських письменників, переглянути справи щодо розгляду цензурою 

питань друку досліджень з історії України та творів з української 

проблематики. Зібрана у фонді цензурного управління архівна інформація 

стала джерельною базою для наступних праць вченого на ниві україністики. 

Як влучно зазначила Л. Залеська-Онишкевич: «…в той час дальші 

зацікавлення та професійні праця й діяльність Володимира Міяковського 

набрали виразного напряму: він зосереджувався над архівними матеріалами 

19-го сторіччя та публікував знахідки й дослідження про них» [327, c. 520]. 

Отже, формування світогляду В. Міяковського та його становлення, 

як вченого, відбувалося під впливом як російського, так й українського 

громадсько-культурного та наукового середовища. Родина, її оточення, до 

якого належала сім’я Косачів, прищепили В. Міяковському любов до рідної 

землі, її історії та культури. Вже в гімназії у В. Міяковського виник інтерес 

до наукової діяльності, а коло його зацікавлень склали історія та література. 



71 

 

Вступивши на літературний відділ історико-філологічного факультету Санкт-

Петербурзького університету, В. Міяковський навчався під керівництвом 

видатних учених, зокрема, особливий вплив на його становлення як вченого 

мали літературознавець В. Сіповський, літературний критик і бібліограф 

С. Венгеров та філософ О. Введенський. Будучи студентом, В. Міяковський 

розпочав активну науково-дослідну діяльність. Предметом його наукових 

досліджень стали, головним чином, історія російської літератури, 

журналістики і цензури ХVІІІ – ХІХ ст. Проте, вчений не обходив своєю 

увагою і українську літературу: однією з перших його праць стала рецензія 

на поетичні збірки Х. Алчевської «Туга за сонцем» і «Вишневий цвіт». 

Протягом 1914–1917 рр. В. Міяковський активно співпрацював з журналами 

«Голос минувшего», «Русский библиофил», іншими історико-літературними 

часописами та універсальним виданням «Энциклопедический словарь 

Гранат», що сприяло фаховому зростанню молодого вченого. 

Ще в студентські роки В. Міяковський отримав досвід археографічної 

роботи як член, створеного з ініціативи видатного українського історика 

М. Грушевського, наукового гуртка для роботи з польськими архівними 

документами Публічної бібліотеки Санкт-Петербургу. Робота в державних і 

приватних архівах та музеях над науковими біографіями О. Радищева, 

М. Михайлова та інших літераторів, діяльність з наукового описування 

архівних документів Міністерства народної освіти Російської імперії та 

фонду цензурного управління Російського державного видавничого 

цензурного архіву викликали у В. Міяковського інтерес до архівної справи та 

прагнення до публікації виявлених в архівах документів з історії української 

та російської літератури і культури. 
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2.2 Наукова та архівна діяльність В. Міяковського в Україні 

У грудні 1917 р. В. Міяковський разом з дружиною І. Міяковською 

приїхав до Києва, як планувалося, на різдвяні канікули, та «події захопили» 

їх – пізніше згадував Володимир Варламович, – і залишили в Україні 

«напостійно» [280, c. 163]. Спочатку вони мешкали у м. Переяслав у родичів 

дружини – сім’ї Покотило, а у травні 1918 р. переїхали до Києва. Розпочався 

київський період життя та діяльності вченого, який тривав понад двадцять 

п’ять років, до часу його вимушеної еміграції з України у 1943 р.  

Маючи намір знайти роботу за фахом, В. Міяковський звернувся за 

допомогою до студентського товариша П. Зайцева, який тоді займав посаду 

директора департаменту загальних справ МНО. Останній познайомив його з 

відомим істориком-архівістом, джерелознавцем і мистецтвознавцем 

В. Модзалевським, який щойно очолив Архівно-бібліотечний відділ 

Головного управління мистецтв і національної культури МНО Української 

Держави. Для В. Модзалевського розбудова архівної справи в Україні була 

сенсом життя, і доля склалася так, що саме він визначив подальший шлях 

В. Міяковського як архівіста. На пропозицію В. Модзалевського, 

В. Міяковський став співробітником Архівно-бібліотечного відділу, 

обійнявши з 11 травня 1918 р. посаду інструктора для роз’їздів, до обов’язку 

якого входило огляд та реєстрація архівних та бібліотечних збірок та 

методична допомога архівістам на місцях [280; 296, c. 5, c. 10]. 

Архівно-бібліотечний відділ, у якому свою діяльність в Україні 

розпочав В. Міяковський, як спеціаліст з архівознавства, був створений ще у 

вересні 1917 р. (спочатку він мав назву – Бібліотечно-архівний відділ). 

Першим головою відділу був історик О. Грушевський, а з 12 квітня 1918 р. 

відділом став керувати В. Модзалевський. Архівно-бібліотечний відділ діяв 

як аполітична, позапартійна, орієнтована лише на національну ідею установа, 

завданням якого було проведення в Україні державної архівної реформи, що 

диктувалося необхідністю збереження архівів окремих відомств, установ і 
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організацій, які нищилися у ході революційних дій та громадянської війни 

[351, c. 5-6].  

Саме зусиллями Архівно-бібліотечного відділу було збереженно архів 

колишнього Київського губернського жандармського управління, що мав 

значне історичне значення. За розпорядження Головного управління 

мистецтв і національної культури Української Держави від 26 серпня 1918 р. 

архів колишнього Київського губернського жандармського управління 

передавався у відання ГУМНК. Дане розпорядження було успішно виконано 

співробітником Архівно-бібліотечного відділу В. Міяковським 31 серпня 

1918 р. [282, c. 15, c. 75–76]. За дорученням Архівно-бібліотечного відділу у 

листопаді 1918 р. В. Міяковський також проводив огляд архіву Губернського 

правління з метою його подальшого впорядкування [26, арк. 13]. Крім того, 

вчений ретельно збирав документи революційнї доби. Згодом він пригадував: 

«При архівному управлінні було утворено відділ матеріалів сучасності, до 

якого збиралися з установ, з приватних рук матеріали періоду після 1917 р. 

Він складався переважно з друкованих відозв, газет та різних паперів різних 

установ цієї доби. Пізніше цей відділ було перетворено в VІІІ архівний фонд» 

[62, арк. 14]. 

Однією з найсерйозніших проблем архівного будівництва в Україні 

був брак фахівців. Для поповнення архівних установ висококваліфікованими 

співробітниками планувалося відкрити український археологічний інститут. 

3 листопада 1918 р. за сприяння міністра освіти М. Василенка розпочав 

роботу Київський археологічний інститут, який мав готувати майбутніх 

археологів, архівістів, бібліотекарів й мистецтвознавців. Хоча, цей 

навчальний заклад було відкрито не державними структурами, а зусиллями 

київських професорів, для викладання в інституті залучалися й співробітники 

Архівно-бібліотечного відділу, зокрема В. Модзалевський, В. Міяковський, 

О. Грушевський, які мріяли про діяльність українського архівно-

археологічного вузу. У Київському археологічному інституті В. Міяковський 
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читав курс загального українознавства, а також готувався викладати такі 

предмети як «архівна каталогізація» і «дипломатика». Та оскільки ідея 

творення інституту як національного, тобто українського вищого 

навчального закладу архівного профілю, не сприймалася керівництвом 

Київського археологічного інституту, група викладачів у складі 

О. Грушевського, К. Квітки, В. Козловської, М. Макаренка, В. Міяковського, 

А. Лободи, Г. Павлуцького, М. Пахаревського, Є. Тимченка у січні 1921 р. 

виступила із заявою-протестом і демонстративно звільнилася з інституту, що 

негативно вплинуло на діяльність вузу [352, c. 153, c. 161–162]. 

Паралельно з реформуванням архівної справи в Україні 

здійснювалися реформи і у інших галузях науки та культури. Зокрема, 

зусилля Міністерства народної освіти та мистецтва на чолі з М. Василенком 

були спрямовані на проведення українізації школи, заснування українських 

університетів, Української академії наук і Національної бібліотеки при ній.  

Одним з актуальних завдань було проведення реформи у національній 

бібліотечній системі. 3 червня 1918 р. під керівництвом О. Грушевського 

розпочала роботу організаційна комісія з підготовки І Всеукраїнського з’їзду 

бібліотекарів, який мав обговорити нагальні питання у галузі бібліотечного 

будівництва. До складу цієї комісії увійшли й представники Архівно-

бібліотечного відділу ГУМНК: В. Міяковський та Ю. Іванов-Меженко. 

Комісія розробила програму І Всеукраїнського з’їзду бібліотекарів, згідно 

якої В. Міяковський в рамках обговорення питання про стан і потреби 

бібліотечної справи в України мав підготувати доповідь про видання 

«Книжного літопису» і бібліографічних покажчиків [333, с. 81, c. 83]. 

В. Міяковський активно працював і у Бібліотечній комісії УНТ [353, c. 42], 

яку з травня 1918 р. очолював В. Модзалевький. 

15 серпня 1918 р. гетьман П. Скоропадський підписав ухвалений 

Радою міністрів Української Держави закон «Про утворення Фонду 

Національної бібліотеки Української Держави», що стало початком 
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створення головної всеукраїнської книгозбірні. 23 серпня 1918 р. розпочав 

роботу Тимчасовий комітет для заснування Національної бібліотеки 

Української Держави, до якого увійшли такі видатні вчені як В. Вернадський, 

С. Єфремов, Г. Житецький, А. Кримський, В. Кордт. Згодом, у червні 1920 р., 

до роботи у Тимчасовому комітеті, долучився й В. Міяковський [251, c. 73-

74]. Серед перших надбань Національної бібліотеки у 1918 р. була велика 

збірка Київського губернського жандармського управління, що складалася, 

головним чином, з конфіскованої літератури, яка була збережена і передана 

бібліотеці Архівно-бібліотечним відділом при безпосередній участі 

В. Міяковського [326, c. 59]. 

Незважаючи на напружену працю в Архівно-бібліотечному відділі, 

В. Міяковський знаходив час для наукової роботи, активно співпрацюючи з 

часописами «Літературно-науковий вісник», «Куранты», «Родная земля» та 

ін. Протягом 1918–1919 рр. В. Міяковський разом з П. Зайцевим, 

В. Модзалевським, Г. Нарбутом видавав журнал «Наше минуле». Цей 

часопис виходив у видавництві «Друкар», яке було засновано ще у 1917 р. у 

Петрограді й того ж року його робота була перенесена до Києва. За 

спогадами українського бібліографа Л. Биковського, діяльність товариства 

«Друкар» на той час була «піонерською, активною та ідейно-самопосвятною 

на полі української культури і науки» [255, c. 124]. На шпальтах журналу 

«Наше минуле» публікувалися дослідження з історії України, літератури, 

культури і мистецтва, українського національно-політичного руху. 

В. Міяковський, за словами Л. Биковського, брав участь у журналі «своєю 

відданою працею і цінними причинками» [255, c. 124]. 

З приходом до влади уряду Директорії В. Міяковський, пройшовши 

обов’язкову процедуру звільнення і прийняття на роботу, залишився в штаті 

Архівно-бібліотечного відділу на посаді спеціаліста з архівознавства. На 

початку лютого 1919 р. уряд Директорії під тиском більшовиків виїхав з 

Києва. В. Міяковський разом з В. Модзалевським, залишившись у Києві, 
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вийшли зі складу Архівно-бібліотечного відділу, але продовжили працювати 

в Архівному управлінні, яке було підпорядковано Комісаріату Головного 

управління у справах мистецтв та національної культури при 

Всеукраїнському відділі мистецтв Тимчасового робітничо-селянського уряду 

України [351, c. 6, c. 8, c. 10; 353, c. 44]. 

У березні 1919 р. ГУМНК було об’єднано з Всеукраїнським комітетом 

охорони пам’яток мистецтва і старовини, а його Архівне управління – з 

архівною секцією ВУКОПМИСу. Головою новоутвореного Архівного 

відділу (секції) ВУКОПМИСу став В. Модзалевський, а завідувачем описової 

секції (підсекції) Архівного відділу було призначено В. Міяковського [22, 

арк. 3]. До обов’язків описової секції належало описування, опрацювання 

архівних документів, організація бібліотеки, каталогізація й укладання 

бібліографій. В. Міяковський також працював інструктором Комітету по 

охороні пам’яток мистецтва і старовини Всеукраїнського відділу мистецтв 

Комісаріату народної освіти [26, арк. 16]. 

Робота Архівного відділу була спрямована на розробку низки 

законопроектів, необхідних для проведення архівної реформи. За дорученням 

керівництва Архівного відділу В. Міяковський здійснив поїздку до 

Петрограда, де ознайомився з досвідом російських архівістів у підготовці 

архівної реформи [353, c. 45]. Вчений взяв безпосередню участь у роботі над 

законопроектом «Про заснування Українського головного архіву у м. Києві» 

та розробці проекту штату Українського головного архіву, до складу якого 

В. Міяковський намагався ввести значну кількість наукових співробітників, 

які б мали забезпечити ефективну роботу архіву [282, c.102–103, c.105–106]. 

У липні 1919 р. Архівний відділ було реорганізовано у Головне 

управління архівною справою, яке підпорядковувалося НКО УСРР. Головне 

управління архівною справою, Всеукраїнський головний архів та Головну 

книжну палату очолив В. Модзалевський, а В. Міяковський став завідувачем 

бібліотечної секції та бібліотечного інституту при Книжній палаті. Головне 
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архівне управління намагалося завершити архівну реформу і свою роботу 

зосередило на концентрації архівів ліквідованих установ. Однак, роботу 

Головного архівного управління ускладнювало протистояння з Комітетом 

охорони пам’яток історії й мистецтв при Університеті Св. Володимира на 

чолі з професором М. Довнар-Запольським, який звинувачував Архівне 

управління у співпраці з більшовиками, друкуванні українських прокламацій, 

бездіяльності, бюрократизмі й некомпетентності. В. Модзалевський і 

В. Міяковський спочатку як представники Архівного управління, а згодом і 

як члени комітету від УНТ, намагалися довести абсурдність звинувачень, 

проте їхні доводи ігнорувалися комітетом. Після перевірки діяльності 

Архівного управління головою архівної секції комітету професором 

М. Ясинським його робота була припинена Управлінням народної освіти 15 

жовтня 1919 р., співробітники звільнені, а майно передано університету [353, 

c. 46-48]. 

Ще 15 березня 1919 р. В. Міяковський став співробітником Історично-

філологічного відділу Української академії наук [22, арк. 10]. Пізніше у листі 

до П. Зайцева вчений так згадував про початок своєї роботи в УАН: «До 

праці в Академії мене запросив Д. І. Багалій (думаю, за рекомендацією 

Вад[има] Львов[ича] [Модзалевського]) в 1919 р., надавши мені спеціального 

доручення по розшуку матеріалів до історії громадських течій 40–60-х років 

ХІХ віку. Це доручення перетворилося згодом в Комісію для дослідів над 

іст[орією] гром[адських] течий ВУАН під головуванням С. О. Єфремова» 

[280, c. 163]. Працюючи над темою з історії громадських рухів 1840–1860 рр. 

В. Міяковський досліджував документи архівних фондів Київського генерал-

губернатора, попечителя Київського учбового округу, Київського 

губернського жандармського управління і Київського цензурного комітету 

[271, c. 264]. 

В. Міяковський увійшов до складу Постійної комісії для видавання 

пам’яток новітнього письменства УАН, яка діяла під керівництвом академіка 
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С. Єфремова. У рамках серії «Академічна бібліотека українських 

письменників» комісія планувала видавати твори О. Бодянського, 

Л. Боровиковського, Є. Гребінки, П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-

Основ’яненка, М. Костомарова, М. Максимовича та ін., супроводжуючи їх 

науковими коментарями та статтями про видатних українських літераторів і 

вчених. Першим мав вийти том творів І. Котляревського, для якого 

В. Міяковський готував статтю про оцінку творчості І. Котляревського 

іншими письменниками та бібліографічний покажчик [280, c. 163–164; 271, c. 

229]. Проте цей проект залишився незавершеним. 

У 1919 р. В. Міяковський активно співпрацював з критично-

бібліографічним часописом «Книгарь», який щомісяця виходив у 

видавництві «Час» за редакцією літературного критика М. Зерова. Після 

припинення роботи Архівного управління режимом А. Денікіна розпочалася 

дієва співпраця В. Міяковського з київською газетою «Слово», яку редагував 

український соціал-демократ В. Садовський.  

Свою роботу щодо збирання архівних матеріалів В. Міяковський 

переніс до УНТ, де він брав участь у роботі мистецтвознавчої секції та 

бібліографічної комісії. При музеї УНТ В. Міяковський створив архівний 

відділ, до якого на збереження, завдяки його зусиллям, надійшли документи 

українського консульства у Петрограді, архів галицьких військових частин, 

численні відозви, листівки різних комітетів, що діяли в Україні після 1917 р., 

рукописи праць українських вчених, письменників і діячів, документи з 

діяльності різних установ тощо [62, арк. 9, 14]. 

Архівне управління відновило свою роботу після повернення до Києва 

більшовиків, але цього разу вже як структурний підрозділ Київської 

губнаросвіти, втративши, таким чином, загальноукраїнський статус. Архівне 

управління підвідділу «Книга» губернського відділу народної освіти при 

Київському губревкомі за рекомендацією В. Модзалевського 26 грудня 

1919 р. очолив В. Міяковський [22, арк. 3]. Сам же В. Модзалевський став 
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головою Архівної ради, до складу якої В. Міяковський увійшов як 

представник Архівного управління [353, c.48; 26, арк. 23]. В. Міяковський 

працював й у Губернському комітеті охорони пам’яток мистецтва та 

старовини в Києві.  

У 1920 р. столицею України став Харків, де діяло Головне архівне 

управління, але В. Міяковський вважав, що «реально центр архівної справи» 

знаходиться у Києві, у якому перебував Головний архів, і зусилля Архівного 

управління у Києві спрямовував на втілення положень архівної реформи 

[353, c. 50; 282, c. 170–171]. З квітня 1920 р. Архівне управління увійшло до 

складу Губнаросвіти як самостійний відділ. Це дещо підвищило статус 

Архівного управління, однак, для ефективної роботи управління В. 

Міяковський домагався підпорядкування його безпосередньо НКО УРСР 

[282, c. 170–171]. Також В. Міяковський домагався, щоб на правах відділу до 

Головного архіву був приєднаний Централний архів давніх актів на чолі з В. 

Романовським, про що говорить доповідна записка Завідувача  Архівним 

управлінням про стан Київського центрального архіву та про доцільність 

повного його підпорядкування управлінню [393, c. 191-192; 282, c. 191-192]. 

У 1922 р. Архівне управління стало Київською філією Головного архіву 

України, яким В. Міяковський керував до його розформування у 1925 р. Щоб 

привернути увагу уряду і науковців до проблем в архівній справі та 

накреслити подальші кроки у проведенні архівної реформи в Україні 

В. Міяковський ініціював проведення у Києві національного з’їзду архівістів, 

однак, такий з’їзд вдалося організувати лише у 1926 р. [282, c. 166–167, c. 

175]. 

3 серпня 1920 р. помер В. Модзалевський, пліч о пліч з яким 

В. Міяковський проводив архівну реформу в Україні під час національно-

визвольних змагань. Самовіддана праця на ниві архівної справи зблизила 

вчених. Володимир Варламович, як влучно зазначив М. Василенко, був 

«правою рукою» В. Модзалевського [282, c. 175], його найближчим 
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співробітником і другом. Об’єднувала вчених і спільна наукова робота: 

протягом березня 1919 р. – липня 1920 р. В. Модзалевський разом з 

В. Міяковським працював над розвідкою «З історії архівної справи на 

Вкраїні» про архів Київської духовної консисторії [354]. Спільно працювали 

архівісти й над розбудовую КЦІА, який В. Міяковський очолив у 1921 р. [22, 

арк. 3]. Як пізніше висловився Володимир Варламович у листі до П. Зайцева: 

«…по смерті В[адима] Л[ьвовича], (1920), довелося мені прийняти від нього 

архівну булаву, яку я тримав до 1929 року як керівник архівного управління і 

директор Київського центрального історичного архіву імені 

В. Б. Антоновича» [280, c. 163]. В. Модзалевський залишив заповіт, 

виконавцями якого просив бути своїх друзів І. Волянського, П. Баліцького і 

В. Міяковського. Володимир Варламович, як зауважила дослідниця співпраці 

вчених-архівістів І. Матяш, став духовним спадкоємцем В. Модзалевського й 

«самовіддано оберігав від замулення джерело пам’яті про друга, опікувався 

виданням його праць, продовженням спільних проектів» [353, c. 49].  

У червні 1920 р. В. Міяковський як представник архівних установ 

увійшов до складу Тимчасового комітету Всенародної бібліотеки України – 

вищого керівного органу ВБУ, у якому на той час працювали В. Кордт 

(голова), А. Кримський, С. Єфремов, П. Тутковський, В. Липський, Д. Граве 

та Ю. Іванов-Меженко. Щотижня для вирішення нагальних питань діяльності 

бібліотеки в кабінеті президента УАН проводилися засідання ТК ВБУ, і 

В. Міяковський, як згадував Л. Биковський, брав діяльну участь у його роботі 

[251, c. 73–74, c. 85]. Наприкінці 1920 р. було надано приміщення відділу 

рукописів ВБУ, до якого почалося перенесення рукописних матеріалів з 

інших книгосховищ. Одночасно проводилася робота по виокремленню 

рукописних книг з бібліотечних зібрань, що надходили до ВБУ. 

В. Міяковський разом із співробітником відділу рукописів Г. Житецьким 

розробили інструкцію щодо виокремлення книжок із загального книжкового 

фонду ВБУ і передачі їх до рукописного відділу [326, c. 90]. 
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Поряд з основною роботою В. Міяковський займався педагогічною 

діяльністю, що, деякою мірою, було пов’язано з необхідністю утримувати 

сім’ю (30 жовтня 1919 р. у Міяковських народилася донька Оксана). Вчений 

викладав українську мову і літературу на соціально-економічному факультеті 

Київського комерційного інституту (згодом – Київського інституту 

народного господарства) та протягом 1919–1924 рр. – у Залізничному 

комерційно-технічному училищі, який у 1921 р. було перейменовано у 

Київський господарчий залізничний технікум [26, арк. 24–28, 33]. 

У технікумі В. Міяковський вів літературний гурток, який відвідували 

як учні навчального закладу, так і молоді поети, драматурги, актори [62, арк. 

27; 287, c. 110]. Для гуртківців улаштовувлися зустрічі з популярними 

українськими поетами і письменниками. На прохання В. Міяковського, перед 

членами літературного гуртка виступали поет-неокласик П. Филипович, 

письменник Г. Косинка, поет-імпресіоніст, прозаїк і перекладач Т. Осьмачка 

та ін. За ініціативою В. Міяковського гуртківці організували у Педагогічному 

музеї виставку, присвячену Т. Шевченку. Як пізніше згадував учений, «дуже 

солідну, так що вище начальство (Гринько) її одвідало!» [287, c. 110]. 

Як свідчать документи, В. Міяковський уважно слідкував за 

творчістю сучасних українських літераторів й з багатьма з них підтримував 

дружні стосунки. Так, в одному з листів до І. Міяковської, він повідомляв 

дружину про зустрічі з Миколою Хвильовим, зокрема, писав, що їхні 

«розмови весь час оберталися, звичайно, навколо літературних інтересів» [55, 

арк. 29]. У «Щоденнику» С. Єфремова є цікавий запис про одне із засідань 

літературного гуртка, де молоді поети – прихильники лівих течій у мистецтві 

репрезентували свої твори, у яких було мало чого спільного з поезією. Але 

після виступу В. Міяковського, який навів «надзвичайно талановиті зразки 

нової поезії», «молоді жартуни», за спостереженням С. Єфремова, коли і 

читали «свою нісенітницю, то ледве могли слова вимовляти за сміхом», хоча 

перед тим свою позицію відстоювали «надзвичайно серйозно» [263, 84–85]. 
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За спогадами Н. Полонської-Василенко, Володимир Варламович 

Міяковський, як «людина енергійна, з громадським темпераментом», був 

«однією з найпопулярніших осіб в академічних колах Києва за 20-х років» 

[285, c. 448]. Від 20 вересня 1920 р. В. Міяковський був членом Постійній 

комісії ВУАН зі складання «Біографічного словника діячів України», у якій 

протягом 1920–1928 рр. працював редактором історико-літературного 

відділу. У 1921 р. вчений підготував попередній список імен письменників на 

літери «А»–«Г», які мали б увійти у «Біографічний словник діячів України» 

[286, c. 18-19]. 

9 травня 1921 р. відбулося Спільне зібрання УАН, на якому було 

розглянуто пропозицію В. Міяковського щодо створення Комісії для 

вивчення історії громадських рухів в Україні. На розгляд зібрання вчений 

представив доповідну записку, у якій окреслив програму діяльності комісії, 

яка мала б досліджувати державні та приватні архіви як в Києві, так і в 

регіонах, збирати матеріал з історії громадських рухів в Україні, реєструвати 

і описувати віднайдені документи, працювати над складанням бібліографії з 

проблеми, наладити стосунки з українськими діячами, які були учасниками 

подій, і спонукати їх до написання мемуарів, літературно обробляти зібраний 

матеріал і видавати збірники документів та наукові праці з історії 

громадських рухів в Україні [271, c. 271–272]. 

На підставі постанов Спільного зібрання УАН від 9 і 16 травня 1921 р. 

була заснована Комісія для дослідів над історією політично-громадських 

течій на Україні у складі голови – академіка УАН С. Єфремова, та постійних 

членів – П. Стебницького, В. Міяковського і О. Гермайзе. 24 травня 1921 р. 

відбулося перше організаційне засідання комісії, на якому її секретарем було 

обрано О. Гермайзе [271, c. 277–278]. Згодом секретарем Комісії для дослідів 

над історією політично-громадських течій на Україні став В. Міяковський, а 

до її складу також увійшли С. Буда, О. Тулуб, О. Андрієвський, 

М. Павлушков і Я. Стешенко, М. Могилянський [271, c. 396; 280, c. 163]. На 
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засіданні 24 травня 1921 р. комісія визначила хронологічні межі досліджень з 

історії політично-громадських течій на Україні (ХVІІІ–ХХ ст.), постановила 

активно досліджувати літературне життя, оскільки у даний період не 

можливо відокремити громадський рух від літературного, й розглянула 

зразок реєстраційних карток для опису архівних документів, що був 

розроблений В. В. Міяковським і П. Стебницьким [271, c. 276]. 

У травні 1921 р. В. Міяковський як член Ради УНТ брав участь у 

виробленні рішень, що стосувалися об’єднання УНТ з УАН [271, c. 274–275]. 

1 червня 1921 р. було оголошено про об’єднання УНТ з УАН, після якого 

значна частина матеріалів, що зібрав архівний відділ УНТ, надійшла до 

Комісії для дослідів над історією політично-громадських течій на Україні. 

Виключення склали значні за обсягом архівні фонди українського 

консульства у Петрограді та галицьких військових частин, що не 

представляли спеціального інтересу для комісії, і які В. Міяковський передав 

до КЦІА [62, арк. 14]. 

Члени комісії намагалися зібрати якомога більше матеріалів, 

необхідних для дослідження громадських і політичних рухів в Україні. 

Зокрема, С. Єфремов передав до комісії мемуари В. Станкевича з часів 

Першої світової війни і революції, документи П. Стебницького, що 

стосувалися його діяльності на посаді комісара у справах України при 

Тимчасовому уряді, документи щодо організації УАН з правками філософа і 

правознавця Б. Кістяківського, який став одним з перших академіків УАН, 

листи письменника В. Короленка до С. Єфремова і А. Луначарського та ін. В. 

Міяковський же отримав від О. Антонович, доньки В. Антоновича, рукописи 

наукових праць видатного українського історика, а також розвідки 

О. Кістяківського. Окремі документи Володимиру Варламовичу передав 

незадовго до своєї смерті академік УАН О. Левицький. Пізніше В. 

Міяковський відзначав: «Перебування цих матеріалів в комісії як і інших 

періоду до 1917 р. (Шугурова, Лебединцева, Сементовського) були дуже 
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важливі для комісії, бо в складі цих рукописних збірок було багато матеріалів 

з історії громадських рухів 60-х, 70-х, 80-х років і комісія не один раз 

користувалася своїми матеріалами для видань, доповідей тощо» [62, арк. 15]. 

За свідченням В. Міяковського, членами комісії також збиралася підручна 

бібліотека з історії громадських рухів в Україні та портретна збірка діячів 

[62, арк. 16]. 

У рамках роботи Комісії для дослідів над історією політично-

громадських течій на Україні В. Міяковський підготував низку доповідей, 

переважно, з історії громадських рухів в Україні у 1860-х рр., з якими 

виступав на публічних засіданнях комісії. Так, у 1922 р. відбулося публічне 

засідання комісії, присвячене 75-річному ювілею Кирило-Мефодіївського 

братства, на якому В. Міяковський виступив з доповіддю «Братчики в русі 

60-х років ХІХ ст.». У вересні 1922 р. В. Міяковського разом з М. Новицьким 

було відряджено до Петрограда для вивчення слідчої справи Кирило-

Мефодіївського братства. Вченим вдалося виявити нові, раніше 

неопубліковані документи, які стали джерелом для статей В. Міяковського 

«М. І. Гулак» і М. Новицького «Шевченко у Петропавлівській фортеці». У 

1922 р. комісією був підготовлений науковий збірник, присвячений 75-

річному ювілею Кирило-Мефодіївського братства, до якого увійшли 

доповіді, прочитані вченими на урочистому засіданні, статті В. Міяковського 

і М. Новицького, написані на документах архівів Петрограда, та інші 

матеріали [271, c. 332]. Однак, з невідомих автору причин цей збірник так і 

не побачив світ. 

Аналізуючи роботу в УАН (від 1921 р. – ВУАН) у 1920-х рр., В. 

Міяковський у листі до П. Зайцева звернув увагу на свою активну участь у 

роботі академічних установ [280, c. 163–164]. І дійсно, крім того, що вчений 

був секретарем Комісії для дослідів над історією політично-громадських 

течій на Україні, редактором Постійної комісії для складання Біографічного 

словника діячів України, членом Постійної комісії для видавання пам’яток 
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новітнього письменства, він також брав участь у роботі інших академічних 

комісій. Зокрема, В. Міяковський був дійсним членом Археографічної комісії 

(з 1921 р.); Всеукраїнського археологічного комітету (з 1925 р.) [22, арк. 

3 зв.], де працював секретарем Комісії студіювання архівних джерел; членом 

Книгознавчої комісії [280, 163–164; 353, c. 50]. 

6 березня 1923 р. В. Міяковський взяв участь у засіданні ТК ВБУ, на 

якому було затверджено новий Статут бібліотеки. 26 березня 1926 р. Статут 

був затверджений на Спільному зібранні ВУАН. Після обрання директором 

ВБУ С. Пастернака ТК припинив свою роботу. 25 листопада 1923 р. 

відбулися урочисті збори, присвячені п’ятирічному ювілею ВБУ, на яких В. 

Міяковський як представник КЦІА і Київського губернського архівного 

управління привітав бібліотеку зі святом [326, c. 50, c. 52]. Отже, В. 

Міяковський належав до когорти українських вчених і культурних діячів 

(В. Вернадський, М. Василенко, Д. Граве, Д. Багалій, С. Єфремов, 

А. Кримський, В. Липський, П. Стебницький, П. Тутковський та ін.), які 

організовували роботу ВБУ та підтримували бібліотеку у перші роки її 

діяльності. Він також співпрацював з часописом «Бібліологічні вісті», що 

почав виходити у 1923 р. і публікував дослідження з бібліографії, 

бібліотекознавства та книжкової справи. 

Чимало зусиль В. Міяковський доклав для розбудови КЦІА. Його 

подвижницька праця на посаді директора КЦІА знайшла високу оцінку серед 

наукового співтовариства. Так, відомий український історик О. Оглоблин 

вважав В. Міяковського фундатором і душею КЦІА [361, c. 216]. У спогадах 

про Володимира Варламовича О. Оглоблин окреслив образ відданого 

архівній справі вченого, який засніженими вулицями Києва «тягне санчата з 

паперами та книжками», рятуючи архів губернського правління [327, c. 521]. 

Аналогічною була думку Н. Полонської-Василенко про діяльність В. 

Міяковського на ниві архівістики, яка також вважала, що вчений віддавав 

архівній справі «частину своєї душі». У своїх спогадах Н. Полонська-
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Василенко констатувала, що В. Міяковський «користувався загальною 

пошаною як архівознавець і в Києві, і в Харкові» [285, c. 448]. 

В. Міяковський брав активну участь у заходах щодо розбудови 

системи професійної освіти архівістів в Україні. Зокрема, у 1923 р. при КЦІА 

вчений організував історико-архівний семінар, що діяв під лозунгом 

«Архівіст мусить бути помічником історика». До керівництва семінаром В. 

Міяковський запросив професора О. Гермайзе [352, c. 331]. У 1923 р. у 

Харкові (1–14 червня) та Києві (3–18 серпня) відбулися перші 

короткотермінові архівознавчі курси, організовані Укрцентрархівом. Лекції 

на курсах читали корифеї тодішньої архівної науки та практики: Д. Багалій, 

В. Барвінський, Є. Іванов, В. Веретенніков, О. Водолажченко, В. Мігулін 

(Харків), О. Грушевський, В. Романовський, С. Маслов, І. Каманін і В. 

Міяковський (Київ) [352, c. 405–406]. Перші вже Всеукраїнські 

короткотермінові курси архівознавства були проведені у Харкові 16 вересня 

– 22 жовтня 1926 р., на яких В. Міяковський прочитав курс лекцій на тему 

«Рукописна та друкована книга в системі архівних матеріалів» [352, c. 414–

415]. 

В. Міяковський був учасником Першого з’їзду архівних діячів РРФСР 

у Москві (15–17 березня 1925 р.), де представляв із правом дорадчого голосу 

українських архівістів. Вчений також брав участь у роботі І Всеукраїнського 

з’їзду архівних робітників, що відбувся 8–13 травня 1926 р. у Харкові [26, 

арк. 136]. В. Міяковського було обрано до президії всеукраїнського архівного 

форуму. У своїх виступах на українському з’їзді архівних робітників вчений 

розповів про роботу КЦІА та підтримав ідею щодо організації гуртків, 

спрямовану на підготовку архівних працівників. В. Міяковський пропонував 

залучати до роботи в архівних гуртках учнів старших класів шкіл та 

студентів вузів, розпочавши, таким чином, створення «архівних фабзавучів і 

технікумів» [298, c. 14, c. 22, c. 25]. 
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У 1925–1926 рр. проводилися численні урочисті заходи з нагоди 

сторіччя виступу декабристів. В. Міяковський як представник ВУАН брав 

участь у роботі Комісії для святкування ювілею повстання декабристів та 

Комісії для організації історично-революційної виставки [26, арк. 44]. Разом з 

відомими декабристознавцями Д. Багалієм і П. Филиповичем В. Міяковський 

виїжджав у наукові відрядження до Ленінграда і Москви з метою виявлення 

документів про декабристський рух і підготовки на їхній основі публікацій. 

Ученими було здійснено спробу повернути до республіки віднайдені в Росії 

архівні документи про декабристів, які жили та діяли в Україні. Однак 

рішенням ЦВК СРСР від 2 листопада 1925 р. їм було відмовлено. 

У лютому 1926 р. В. Міяковський став співробітником Українського 

наукового інституту книгознавства, що діяв у Києві під керівництвом 

Ю. Іванова-Меженка. Рішенням Наукової ради УНІКу від 3 лютого 1926 р. в 

інституті була створена Комісія історії книги, до складу якої увійшов і В. 

Міяковський [26, арк. 45; 326, c. 230]. Члени комісії на матеріалах фондів 

ВБУ вивчали національну книгу, її соціальні функції, етапи історії 

рукописних книг та стародруків тощо. 

Ще з початку 1920-х рр. В. Міяковський брав участь у роботі Комісії 

для видання творів Т. Шевченка, М. Драгоманова, В. Антоновича, І. Франка 

[41, арк. 24], яку очолював С. Єфремов. Останній та члени Комісії для 

видавання пам’яток новітнього письменства ВУАН, членом якої був В. 

Міяковський, ініціювали створення центру шевченкознавчих досліджень. 5 

липня 1925 р. постановою Раднаркому УРСР в системі НКО освіти був 

заснований Інститут Тараса Шевченка як науково-дослідна установа, що 

мала збирати матеріали і документи про Т. Шевченка, досліджувати і 

популяризувати життя та діяльність великого українського поета, а також 

вивчати українську літературу ХІХ–ХХ ст. і літературно-громадські рухи в 

Україні.  
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7–8 лютого 1926 р. у Харкові відбувся пленум організаційного бюро 

Інституту Тараса Шевченка, на якому київських учених представляли В. 

Міяковський, М. Новицький, Б. Якубський, О. Дорошкевич і П. Филипович 

[270]. На пленумі розгорнулася гостра дискусія щодо знаходження осередку 

інституту: в Харкові чи в Києві. Про хід і результати дискусії можна 

дізнатися з листа В. Міяковського до І. Міяковської, у якому вчений писав: 

«Виступала і наша делегація з питання про неможливість концентрувати всі 

літературні матеріали у Харкові. Багато чого вдалося добитися. Але все 

дрібниці. По суті ж наша ідея – Шевченківський дім – буде у Харкові. І в 

Харкові, як це не безглуздо для Шевченка, зв’язаного з Київщиною, будуть 

концентруватися матеріали про Шевченка і Шевченкові рукописи. У Києві 

будуть лише два кабінети: для вивчення біографії Шевченка і дожовтневої 

літератури» [56, арк. 31]. Отже, центр Інституту Тараса Шевченка містився в 

Харкові, а в Києві була створена філія інституту. 

У грудні 1927 р. В. Міяковський став дійсним членом Інституту 

Тараса Шевченка [22, арк. 11; 56, арк. 28], у якому очолив Кабінет з вивчення 

біографії Шевченка та відділ рукописів, а невдовзі і меморіально-музейний 

відділ інституту (1926) [280, c. 164; 415, c. 178]. Під керівництвом В. 

Міяковського був створений Літературно-меморіальний музей Шевченка – 

Будинок-музей Т. Шевченка у Києві, що, як зазначила Л. Залеська-

Онишкевич, стало «одним із найбільших починів В. Міяковського у 

музейництві» [327, c. 524]. Музей знаходився на Хрещатицькому провулку, 

8-а, у будинку, який у 1835 р. побудував колезький секретар І. Житницький, а 

у 1846–1847 рр. жив і працював Т. Шевченко. У 1925–1927 рр. цей будинок 

був відреставрований за проектом відомого українського архітектора 

В. Кричевського. Зусиллями В. Міяковського, якому допомагала 

І. Міяковська, а також М. Новицький і В. Покальчук була створена 

експозиція Літературно-меморіального музею Шевченка, що відкрився 10 

листопада 1928 р. [327, c. 524–525; 415, c. 178].  
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Після відкриття Будинку-музею Т. Шевченка В. Міяковський і надалі 

працював над його улаштуванням й керував ним до свого арешту у серпні 

1929 р. Цікаво, що В. Міяковський мріяв й про створення «Музею 

архівознавства», який би складався з історичної частини, відділу археографії, 

архівно-технічної лабораторії та бібліотеки [327, c. 525–526], однак цим 

планам не судилося здійснитися. 

У другій половині 1920-х рр. В. Міяковський провадив дієву 

громадсько-культурну роботу, він активно співпрацював з науково-

дослідними установами і музеями, брав участь у діяльності різних наукових 

комісій та долучався до проведення чисельних культурно-мистецьких 

заходів. Так, у листопаді 1926 р. В. Міяковський надав фахову допомогу 

Комітету по влаштуванню посмертної виставки Г. Нарбута при 

Всеукраїнському історичному музеї імені Т. Шевченка (нині – Національний 

музей історії України) [41, арк. 29]. У жовтні 1927 р. вчений став членом 

Постійної комісії історії української кооперації науково-дослідної кафедри 

П. Пожарського при Київському кооперативному інституті імені В. Чубаря 

[26, арк. 63]. В. Міяковський брав участь у заходах Музею українських діячів 

науки та мистецтва, а на одному з них, що відбувся 14 травня 1928 р., він 

прочитав доповідь «Громадські діячі 60-х і 70-х років», після якої директор 

музею, академік ВУАН О. Новицький висловив ученому «глибоку подяку» 

[41, арк. 29]. 

В. Міяковський входив до складу української делегації на Другому 

з’їзді архівних діячів РСФРР, що проходив у червні 1929 р. у Москві [56, арк. 

46]. Використовуючи нагоду, вчений відвідував музеї, працював в 

бібліотеках і архівах Москви, збираючи матеріал для майбутніх своїх праць. 

Повернувшись до Києва, влітку 1929 р. В. Міяковський готував окремі фонди 

КЦІА для перевезення до нового приміщення, яке було виділено архіву на 

території Києво-Печерської лаври. 
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Проте 21 серпня 1929 р. В. Міяковського було заарештовано біля 

с. Койлево Бориспільського району, де він із сім’єю винаймав дачу для 

літнього відпочинку [280, c. 165]. Даний арешт, що був пов'язаний із 

підготовкою ДПУ сфабрикованого процесу над Спілкою Визволення 

України, перервав подвижницьку діяльність історика-архівіста. Не можна не 

погодитися зі словами вченого, який під час слідства підсумовуючі свою 

роботу у післяреволюційний період, зазначав: «… десять найкращих років 

свого життя, з 30-го до 40-го року свого віку, я віддав архівному будівництву, 

віддав, не шкодуючи ні свого часу, ні свого здоров’я, нехтуючи своєю 

науковою роботою, цілком відкидаючи матеріальні інтереси. Я всього себе 

вложив в цю роботу…» [62, арк. 32]. 

В. Міяковського звинувачували у приналежності до нелегальної 

контр-революційної організації Спілка Визволення України, що ніби-то, 

«об’єднала у своїх лавах членів для боротьби з Радянською владою за 

створення незалежної Української буржуазно-демократичної республіки» 

[62, арк. 32]. Співробітники Київського окружного відділу ДПУ С. Гольдман 

і С. Брук намагалися довести, що вчений всіляко допомагав СВУ, 

використовуючи для цього своє службове положення, зокрема, переховував у 

фондах КЦІА документи антирадянського характеру, що передавали йому 

співробітник Комісії для дослідів над історією політично-громадських течій 

на Україні М. Павлушков і керівник цієї комісії академік ВУАН С. Єфремов, 

та входив до, так званого, «академічного гуртка СВУ» [378, c. 63]. Під час 

слідства В. Міяковський намагався триматися гідно і наприкінці його, 24 

грудня 1929 р., заявив, що «ніколи контр-революціонером не був, в 

академічному гуртку СВУ жодної участі не брав, навіть не знав про його 

існування» [62, арк. 84]. 

Про велич духу В. Міяковського як людини і вченого говорять 

сторінки його слідчої справи, з яких дізнаємося про масштабні творчі плани 

науковця, що внаслідок арешту стали нездійсненими. Зокрема, В. 
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Міяковський під час слідства наголошував і прохав: «Я хочу докінчити ту 

наукову роботу, яку я розпочав, щоб праця моя протягом десятиріччя не 

лишилася недовершеною. 

… Я можу і хочу працювати. Тим важче мені сидіти без діла в 

чотирьох стінах, що мене чекає стільки роботи. Так несподівано перервалася 

моя робота в Архіві під той час, коли я мав розпочати величезну роботу по 

концентрації архівів, як в самому Києві до нового будинку в Лаврі, так і з 

прикордонної смуги – з Кам’янця-Подільського та з Житомиру. Більше 10000 

пудів цінного архівного матеріалу мало влитися до складу Київського архіву. 

По лінії архівній цієї осені я мав закінчити і здати до друку збірник 

документів виключної цінності, що стосується до історії похорон Шевченка 

та селянських хвилювань 1861 року, що виникли на цьому грунті.  

По цій же лінії на пропозицію Укрцентрархіву я розпочав роботу 

щодо збирання матеріалів з історії польського повстання 1830 року, 

сторічний ювілей якого відбуватиметься в майбутньому році. На мені лежала 

підготовка того тому, в якому мають бути зосереджені найбільш важливі 

автентичні документи, відозви, реляції, інструкції та свідчення повстанців 

1830-го року. 

З інших наукових праць, які я провадив і які лишилися 

недовершеними, я назву:  

1) Збірник моїх статей для Державного видавництва «В 60-х роках на 

Україні» з статтями про революційні та громадські рухи того часу – цілком 

викінчений, але не зданий до друку, без вступної статті та приміток.  

2) «Політичний процес 1847 року» з матеріалами, більшість яких 

друкувалася б вперше, до історії того політичного товариства, в якому брали 

участь Шевченко, Куліш, Костомаров. Матеріал здобутий мною в 

Московських архівах, зібраний і підготовлений, – був в періоді остаточної 

обробки його.  
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Я не кажу про низку дрібних статей і робот, розпочатих і незакінчених 

мною.  

Всі ці роботи так несподівано обірвалися. Я прошу повернути мене до 

життя, до моєї роботи» [62, арк. 36–37]. 

Однак, 19 лютого 1930 р. судова трійка при колегії ДПУ УСРР 

винесла вирок про заслання В. Міяковського до концтабору строком на п’ять 

років [62, арк. 91]. Заслання вчений відбував у Свирському таборі 

(Свирський концентраційно-трудовой табір) в Карелії – один з 

найстрашніших та найтаємничіших таборів ГУЛАГу, архів якого в 1937 році 

був повністю знищений разом з табором [378, c. 63]. Вижити у таборі 

В. Міяковському допомогли підтримка дружини і рідних, з якими він двічі на 

тиждень протягом всього строку заслання обмінювався листами (на жаль, у 

1932 р., не дочекавшись повернення сина, померла мати вченого – 

О. Міяковська), та праця, яка, навіть, у таких нелюдських умовах 

виповнювала його життя. Так, у одному з листів до І. Міяковської Володимир 

Варламович писав: «Праця це такий надзвичайно підбадьорюючий творчий 

елемент людського життя. В яких би не було умовах, у якій би формі ця 

утворююча праця не була – вона є джерелом найбільшої людської відради – 

відради життя і творчості» [56, арк. 62]. 

Робочий день у таборі тривав 12 годин з двома перервами на обід і 

вечерю й витримати такий режим було не легко. У липні 1931 р. у В. 

Міяковського виявили грижу, він був звільнений від фізичної роботи, 

працював статистиком, а наприкінці строку отримав посаду старшого 

статистика [26, арк. 97, 103]. В особовому фонді вченого, що міститься у 

ЦДАВО України, відклалося декілька документів табірного періоду його 

життя. З них дізнаємося, що, перебуваючи у таборі, В. Міяковський 

працював «дуже сумлінно і акуратно», «всю роботу виконував своєчасно з 

повним знанням справи» [26, арк. 103 зв.], навіть, проявив себе як 

раціоналізатор, запропонувавши складати статистичні довідки за допомогою 
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шифру [26, арк. 105 зв.]. Володимир Варламович брав участь у культурно-

громадському житті табору, зокрема, був членом культради та бібліотечної 

ради табору, завідував у таборі сектором друку, був відповідальним 

редактором бюлетня «Производственник» і табкором часопису «Свирский 

ударник» [26, арк. 106]. Як свідчать документи, за сумлінну працю і активну 

участь у громадському житті табору В. Міяковського неодноразово 

нагороджували грамотами, заохочували грошовими преміями, записом у 

червону книгу, преміювали книгою тощо [26, арк. 106 зв.]. Зрештою, строк 

йому було скорочено до чотирьох років і наприкінці 1933 р. звільнено [26, 

арк. 103]. 

Повернувшись після заслання до Києва, В. Міяковський не зміг 

влаштуватися на роботу за фахом і протягом 1934–1941 рр. працював 

статистиком у Науково-дослідному інституті гігієни праці та 

профзахворювань [22, арк. 3 зв.]. Не має сумніву, що Володимир 

Варламович, який під час заслання мріяв про наукову роботу, після 

повернення до Києва намагався займатися науково-дослідною діяльністю, 

але жодний часопис не наважувався публікувати його праці. Виключенням 

була співпраця В. Міяковського з Інститутом літератури АН СРСР, за 

дорученням якого вчений підготував коментарі до четвертого тому Повного 

зібрання творів М. Добролюбова, що побачив світ у 1937 р. Але, про його 

вихід вчений дізнався лише у 1941 р., так і не отримавши гонорар за свою 

працю [26, арк. 24, 29–30 зв.]. 

До наукової роботи В. Міяковський повернувся лише під час Другої 

світової війни. 23 вересня 1941 р. була утворена Київська міська управа на 

чолі з професором О. Оглоблиним, яка поставила питання перед німецькою 

владою про налагодження наукової праці і створення сприятливих умов для 

роботи вчених. З початком роботи КМУ В. Міяковський спробував відновити 

видання журналу історії, літератури і мистецтва «Наше минуле». 5 жовтня 

1941 р. він звернувся з доповідною запискою до уповноваженого з 
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академічних питань КМУ Приліпка з проханням дозволити проводити 

організаційну роботу для відновлення видання часопису з 1942 р. і збирати 

матеріал до його перших номерів. Планувалося видавати не менше шести 

книжок журналу на рік з обсягом 15 друкованих аркушів кожна [41, арк. 52]. 

В. Міяковський отримав дозвіл на здійснення цього проекту, але його так і не 

було завершено. 

У жовтні 1941 р. Київський обласний історичний архів було 

перейменовано на Український Головний історичний архів імені 

В. Б. Антоновича, який 7 жовтня 1941 р. очолив В. Міяковський [22, арк. 8]. 

У листопаді 1941 р. з Головним історичний архівом об’єднали київські 

міський і військово-історичний архіви, а 4 листопада того ж року В. 

Міяковський увійшов до складу Архівної ради, яка була створена при КМУ. 

Вчений звернув увагу КМУ на надзвичайно поганий стан Київського 

центрального архіву давніх актів і всіляко сприяв обранню на посаду 

директора КЦАДА професора Н. Полонської-Василенко. Згодом, 12 травня 

1942 р., КЦАДА був приєднаний до Головного історичного архіву імені 

В. Б. Антоновича (у зв’язку з консервацією Київського державного 

університету імені Т.Г. Шевченка, в приміщенні якого він розташовувався) 

на правах 1-го відділу як відділ давніх актів [25, арк. 12; 393], в якому 

зберігалися переважно фонди особового походження. У штаті КЦАДА 

працювали лише Н. Полонська-Василенко як завідувач і Г. Подоляка. Крім 

поточної архівної роботи, співробітники Головного історичного архіву імені 

В. Б. Антоновича намагалися розшукати вивезені більшовиками архівні 

документи й частину з них їм вдалося повернути до архіву [313, c. 196–199]. 

На базі двох архівів планувалось створити Історично-археографічний 

інститут, що мав проводити архівні курси та сприяти заснуванню 

професійної бібліотеки. Старший науковий співробітник УГІА, проф. М. 

Яновський розробив докладні плани архівних курсів, які мали розпочатися у 

січні 1942 року [404, S. 303]. М. Яновський, укладаючи програму курсів, мав 
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врахувати наполягання німецької влади і включити викладання історії 

Німеччини та німецької архівної справи, проте пріоритет у навчанні 

надавався теоретичним та практичним аспектам архівознавства. У числі 

предметів, які планувалося викладати, В. Міяковський мав читати «Історію 

архівного законодавства», «Історію архівної справи», а також разом з 

Н. Полонською-Василенко курс «Археографії» [25, арк. 7–7 зв.]. Але плани 

щодо створення Історично-археографічного інституту (кабінету для 

зосередження при ньому всієї наукової археографічної роботи архівів) та 

проведення архівознавчих курсів  не було втілено в життя [18, арк. 31–31 зв.]. 

Про роботу УГІА ім. В. Б. Антоновича у жовтні 1941 – квітні 1942 рр. 

можна дізнатися зі звіту В. Міяковського, де він вказав на різні недоліки, з 

якими він зіткнувся у своїй роботі. Так, йому бракувало транспортних засобів 

для перевезення документів до архівів. Через брак фінансування в архіві 

працювало лише кілька співробітників. Тяжкі умови праці – низька заробітна 

плата, фізично важка робота у холодних приміщеннях – все це викликало 

високий рівень захворювання серед працівників УГІА ім. В.Б. Антоновича 

[404, S. 307–308; 18, арк. 25–32]. В. Міяковський отримував оклад у розмірі 

1200 карбованців / 120 райхсмарок. Професор Н. Полонська-Василенко, як і 

інші архівісти, була віднесена до другої категорії і отримувала 950 

карбованців / 95 райхсмарок [404, s. 307]. Незважаючи на те, що УГІА 

знаходився під особливим захистом Міністра в справах архівів в Німеччині, 

що передбачало виконання всіх прохань працівників архіву, постійно 

виникали серйозні проблеми з організацією роботи архіву. Звернення В. 

Міяковського до представників німецької влади залишались зазвичай 

неопочутими. Постійне недофінансування, а головне – відмова німецького 

керівництва від підтримки ініціатив українських науковців та архівістів 

невдозі призвела до зневіри останніх у можливості відродження та 

розгортання діяльності українських інституцій в умовах окупації.  
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Наприкінці 1942 – початку 1943 рр. почались більш суттєві зміни в 

структурі та діяльності архівних установ Києва, на які вже відкрито тисли 

німецькі окупаційні сили. Так, за наказом райхскомісара України 7 грудня 

1942 року було створено Крайове управління архівів, бібліотек і музеїв при 

райхскомісарі України. Ініціатором створення КУ, яке планувалося спершу 

лише як архівне управління, був державний архівний директор, відомий 

німецький архівіст Г. Вінтер. КУ мало забезпечувати збереження, облік та 

впорядкування архівних, бiбліотечних i музейних зібрань, що були 

важливими для iсторiї так званого «східного простору» (Східної Європи), 

краєзнавства, «історії німецького управління» (магдебурзького права), 

сучасного німецького управління, та науково їх опрацьовувати. Для зручного 

управління започатковувалась система крайових архівів, бібліотек і музеїв 

[374, c. 112]. Керівником КУ 16 грудня 1942 р. було призначено Г. Вінтера. 

Новостворене управління розмістилося у Києві на вул. Володимирській, 22-а 

(у будинку, де нині знаходиться Центральний державний архів-музей 

літератури та мистецтва України). 

За наказом райхскомісара України від 26 лютого 1943 р., 1 березня 

1943 р. у Києві було створено Крайовий архів, Крайову бібліотеку і Крайовий 

музей. Крайовий архів Києва було утворено на основі Українського 

головного історичного архіву (УГІА) ім. В. Б. Антоновича, який на той час 

об’єднував фонди колишнього Київського центрального архіву давніх актів 

(КЦАДА), обласного і міського архівів та окремих врятованих відомчих 

архiвiв [374, c. 113]. 1 березня 1943 р. відбулася, по суті, зміна назви УГІА ім. 

В.Б.Антоновича на Крайовий архів, оскільки структура вiддiлiв архіву не 

змінилася. 

Крайовий архів Києва і так звану групу архівів очолив архівний радник, 

прусський державний архівіст д-р Ернст Байнс. Директор УГІА ім. 

Антоновича Володимир Міяковський був призначений заступником 

німецького керівника, зберігши проте звання «український директор» [12, 
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арк.131]. Треба зауважити, що В. Міяковський підписував всі документи, 

накази і розпорядження виключно як директор УГІА [21] та навіть директор 

Краєвого архіву [21, арк.65], ім’я Е.Байнса зустрічається тільки в 

німецькомовних документах і до архівної роботи УГІА він не мав ніякого 

відношення [12, c. арк. 395, 400–401, 404, 407].  

Українські науковці, співробітники КУ, підготували і провели навесні 

та влітку 1943 р. цикл науково-популярних радіопередач (близько 20) з 

історії Києва, окремих його архітектурних пам’яток, давньоруського і 

середньовічного мистецтва, архітектури і т.д. Зокрема, В. Міяковський 

представив такі теми, як «Царські палаци у Києві» та «Заснування 

Ботанічного саду в Києві» [11, арк. 86–86 зв.]. 

Загалом слід відзначити, що професійні якості В. Міяковського-

архівіста цінувалися німецьким архівним керівництвом, про що свідчить 

представлення його у червні 1943 Г. Вінтером до відзначення «Нагородою за 

заслуги для представників східних народів» за «невтомну роботу» зі 

створення архіву країни [404, S. 306]. Г. Вінтер вважав В. Міяковського 

відмінним фахівцем, людиною, що досконало знає архівну справу. Проте, 

незважаючи на високу оцінку професіоналізму В. Міяковського, Г. Вінтер 

негативно ставився до прагнень українців до самовизначення, і присікав 

ініціативи В.  Міяковського та його колег, зрештою заборонив 

використовувати назву «Український головний історичний архів».  

Слід також відзначити, що у цей період В. Міяковський співпрацював 

у якості наукового консультанту з Музеєм-архівом Переходової доби історії 

м. Києва [71, арк. 17], що діяв під керівництвом О. Оглоблина у квітні – 

листопаді 1942 р. Співробітники Музею-архіву зосередилися на збиранні 

речових доказів та усних свідчень про вандальську політику більшовиків, що 

привела до руйнації культурних пам’яток Києва під час сталінського режиму. 

Музеєм-архівом готувалася виставка «Руйнація більшовиками культурних 

пам’яток у м. Києві» й В. Міяковському було доручено підготувати 
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експозицію з теми «Варварська руйнація більшовиками культурних пам’яток 

під час німецько-радянської війни» [70, арк. 10–11]. 29 липня 1942 р. на 

науковому пленумі Музею-архіву Переходової доби історії м. Києва В. 

Міяковський виступив з доповіддю «Пам’яті О. М. Сімсена-Сичевського», де 

висвітлив життєвий та творчий шлях відомого колекціонера та історика 

Києва [72, арк. 30–34].  

У червні 1942 р. В. Міяковський став членом створеної 

О. Оглоблиним Комісії по українській емблематиці. Перед комісією 

ставилася задача дослідити джерела і розв’язати питання про історичні 

витоки української емблематики для її застосування в національному 

діловодстві [313, 204]. 

В. Міяковський брав участь у роботі історично-філологічного гуртка 

при київському Будинку вчених. 19 грудня 1942 р. відбулося засідання 

гуртка, присвячене пам’яті М. Грушевського, на якому було заслухано 

повідомлення В. Міяковського «До біографії М. Грушевського» [303, c. 180]. 

У 1944 р. своє дослідження «До біографії М. Грушевського: студентські 

роки» В. Міяковський опублікував у часопису «Краківські вісті» [192]. 

М. Грушевському була присвячена й перша публікація В. Міяковського 

воєнної доби – розвідка «Лицар невтомної праці», яку 25 листопада 1941 р. 

надрукував часопис «Українське слово», що виходив у Києві під редакцією 

І. Рогача [185]. 

У цей час В. Міяковський познайомився з Марком Антоновичем і 

Федором Гайовичем, які були членами празької похідної групи ОУН і 

протягом жовтня 1941 р. – січня 1942 р. працювали у Києві у видавництві 

«Українське слово». Імовірно, під час спілкування у них виникла ідея 

видрукувати останню збірку поезій Є. Плужника «Рівноваги» (поет помер у 

1936 р. на Соловках) у празькому видавництві «Пробоєм», співзасновником 

якого був Ф. Гайович [395]. Виданню збірки мала передувати стаття В. 

Міяковського «Творчий шлях Євгена Плужника», яка вийшла у Празі у 
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першому номері за 1942 р. літературно-наукового щомісячника «Пробоєм» 

[187]. Статтю, присвячену пам’яті Є. Плужника, вчений того ж року 

опублікував й у київському часопису «Нове українське слово» [186]. Однак, 

«Рівноваги» вдалося видати лише після війни. Збірка була надрукована 

зусиллями В. Міяковського і М. Антоновича в Авгсбурзі у 1948 р. [236].  

Через Михайла і Марка Антоновичів В. Міяковський налагодив 

зв’язки з видатним істориком української культури й мистецтвознавцем 

Д. Антоновичем, який у Празі очолював УІФТ і МВБУ. Д. Антонович 

надіслав В. Міяковському, а через нього й Головному історичному архіву 

імені В. Б. Антоновича, Музею-архіву Переходової доби історії м. Києва та 

Бібліотеці академії наук низку видань вчених-емігрантів [397, c. 211; 65, арк. 

55, 82]. Зі свого боку В. Міяковський листами інформував Д. Антоновича про 

наукове життя у Києві, зокрема, про діяльність історично-філологічного 

гуртка київського Будинку вчених. Одне з наукових засідань гуртка 

планувалося присвятити УІФТ у Празі, на якому В. Міяковський мав 

виступити з доповіддю про історію виникнення та розвиток УІФТ [397, c. 

212; 65, арк. 81]. Наприкінці 1942 р. В. Міяковського було обрано дійсним 

членом УІФТ у Празі [396, c. 217; 67, арк. 8]. В. Міяковський також 

співпрацював з МВБУ в Празі, до якого пересилав примірники періодичних 

видань, що виходили в Україні, матеріали до Шевченківського відділу МВБУ 

та окремі свої праці, які склали колецію вченого у бібліотеці музею [67, арк. 

1; 65, арк. 28 зв.]. 

Незважаючи на здійснені дослідження, українські науковці дуже 

швидко переконалися, що політика окупаційної влади щодо сприяння 

українській науці, насправді виявилася лише ілюзією. Про політику 

окупаційної влади яскраво свідчить звіт про стан української освіти та науки 

керівника створеної в Києві групи «Наука», у якому німецький чиновник 

недвозначно наголошував на тому, відродження українських академічних 

осередків «можливо лише в далекому майбутньому» [373, c. 236]. 
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Уже з кінця літа 1942 р. відкриті за сприянням місцевих управ наукові 

установи, музеї та бібліотеки, під тиском місцевої окупаційної адміністрації 

закривалися, а більшість науковців опинилася без роботи. Значна частина 

українських істориків, які ще на початку окупації плекали надії щодо 

відродження власної держави та науки, переконалися в тому, що німецька 

окупаційна влада має зовсім інші плани щодо облаштування суспільного та 

культурного життя українців. 

З наближенням фронту до Києва В. Міяковський з родиною виїхав до 

Львова. До столиці Галичини він прибув у вересні 1943 р. [67, арк. 58], а вже 

у жовтневому номері львівського літературно-мистецького часопису «Наші 

дні» вийшла його стаття «Як зруйновано Золотоверхового Михайла в Києві» 

[191]. В 1943 р. у журналі «Наші дні» В. Міяковський ще надрукував статтю 

«Золоті зернятка (Пам’яті М. О. Драй-Хмари)» [190]. Того ж року у часопису 

«Львівські вісті» побачила світ розвідка вченого «Батько Лесі Українки». В 

1944 р. В. Міяковський продовжив співпрацю з журналом «Наші дні», який, 

на думку дослідника українського культурного життя у Генеральній Губернії 

Н. Антонюка, був «найкращим літературно-мистецьким часописом 

українства часів Другої світової війни» [293, c. 139]. 

Перебування В. Міяковського у Львові виявилося нетривалим. 

Стрімке просування фронту на схід створювало небезпеку для життя, тому 

вчений вирішив скористатися пропозицією Д. Антоновича стати 

співробітником МВБУ у Празі. Наприкінці березня 1944 р. В. Міяковський 

назавжди залишив Україну, сподіваючись продовжити наукову діяльність за 

кордоном [67, арк. 65–66]. 

Таким чином, найважливішим етапом становлення В. Міяковського як 

історика і архівіста став київський період його життя та діяльності, під час 

якого вчений відіграв значну роль у проведенні архівних реформ в Україні та 

національному архівному будівництві, брав активну участь у роботі УНТ та 

ВУАН, долучився до створення ВБУ, став організатором Будинку-музею 
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Т. Шевченка у Києві. Як талановитий організатор архівної справи та науки В. 

Міяковський проявив себе на посадах голови Київського губернського 

архівного управління, директора КЦІА, директора Крайового архіву, 

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. Дієву наукову, науково-організаційну та громадсько-

культурну роботу проводив В. Міяковський і під час Другої світової війни, 

але під тиском політичних обставин він змушений був виїхати з України. 

 

 

2.3 Еміграційний період життя та діяльності вченого 

Емігрантське життя для В. Міяковського розпочалося з Праги, куди 

вчений прибув з родиною 8 квітня 1944 р. [67, арк. 67]. На запрошення 

директора МВБУ Д. Антоновича, він разом з В. Дорошенком, 

Л. Окіншевичем та деякими іншими фахівцями музейно-архівної та 

бібліотечної справи, що виїхали з України, став співробітником МВБУ в 

Празі. Наприкінці 1944 р. Д. Антонович тяжко захворів і директором музею 

було призначено В. Дорошенка, а В. Міяковський спільно із С. Наріжним, 

С. Сірополком, Є. Вировим, К. Антонович та іншими співробітниками в 

складних умовах воєнного часу сумлінно виконували музейну роботу, 

забезпечуючи діяльність МВБУ [357, c. 44-45]. 

Водночас В. Міяковський брав активну участь в роботі УІФТ у Празі. 

За пропозицією голови товариства Д. Антоновича, 31 травня 1944 р. ученого 

було обрано секретарем УІФТ [63, арк. 1]. Після того, як Д. Антонович 

потрапив до лікарні, В. Міяковському довелося вирішувати всі питання 
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роботи УІФТ до самого припинення діяльності товариства у квітні 1945 р. 

Зокрема, він організовував щотижневі наукові засідання УІФТ, які 

традиційно проходили у приміщенні Українського дому, де розташовувався 

МВБУ [67, арк. 70–70 зв.; 397, c. 212]. 

14 лютого 1945 р. під час бомбардування Праги американською 

авіацією одна з бомб вибухнула перед Українським домом, внаслідок чого 

було зруйновано фронтон будинку і знищено значну частину бібліотеки, 

архіву та музейних експонатів МВБУ. С. Наріжному, В. Дорошенку, 

В. Міяковському, іншим працівникам і прихильникам музею ціною 

«надлюдських зусиль» вдалося врятувати уцілілі матеріали МВБУ загальною 

кількістю понад сорок тонн (1 млн. од. зб.), перевізши їх до підвалів 

Національної та Університетської бібліотек у Клементинумі, архіву МВС 

ЧСР та до Українського історичного кабінету при МЗС ЧСР [357, c. 45-46; 

366, c. 267]. 

Наприкінці війни значна частина українських емігрантів, 

остерігаючись переслідувань з боку радянських спецслужб, була змушена 

виїхати з Чехо-Словаччини до західних зон окупації. 12 квітня 1945 р. управа 

МВБУ видала В. Міяковському і Д. Дорошенку, які виїжджали з Праги, 

спеціальні мандати, що наділяли їх повноваженням збирати пам’ятки 

української історії для колекції МВБУ на Заході, вони ж мали відшукати 

можливі засоби для перевезення матеріалів музею до нейтральної зони. Це 

доручення стало поштовхом для створення майбутнього Музею-архіву 

УВАН. У нарисі, присвяченому 20-літтю його діяльності, одним з авторів 

якого був В. Міяковський, зазначалося, що ідея музею-архіву, як 

центрального сховища для збирання і збереження матеріалів з історії 

української еміграції, виникла відразу по закінченні Другої світової війни: 

«Ще в дорозі до пізніших місць розселення в Німеччині, в Судетському 

містечку Вімперку (Вінтенберг) в травні 1945 р. на підставі мандату 

празького Музею Визвольної Боротьби придбані були перші експонати 
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майбутнього Музею УВАН: українські календарі, видані І. Штайнбренером в 

цьому місті на початку ХХ сторіччя, а в баварському селищі Трансфельдені 

від автора – рукописна збірка поезій Юрія Чорного, поета «празької школи» з 

його автобіографією і фото. Цим покладено було початок з одного боку 

фонду друкованих видань і з другого – майбутнього літературного архіву» 

[221, c. 3]. 

Наприкінці травня 1945 р. В. Міяковський, С. Драгоманов, П. Ковалів, 

О. Косач-Кривинюк, О. Оглоблин, Л. Окіншевич, Н. Полонська-Василенко, 

В. Щербаківський та ін. прибули до с. Трансфельден, що розташоване біля 

м. Пассау в Баварії, де зупинилися на декілька місяців. За спогадами 

Н. Полонської-Василенко, «з ініціативи В. Міяковського відродилося там 

Історично-філологічне товариство при Українському вільному університеті» 

[285, 522–524]. 

10 жовтня 1945 р. В. Міяковський і О. Косач-Кривинюк з родинами 

переїхали до табору переміщених осіб Сомме-Казерне в Ауґсбурзі. Того ж 

дня науковцями було прийнято рішення про заснування Українського музею, 

першим «приміщенням» якого стало «пуделко з американських продуктів» – 

збита з дощок скриня, що зберігалася під сходами одного з блоків табору 

[343, c. 1], згодом для музею вдалося облаштувати декілька кімнат. З самого 

початку Музей-архів в Ауґсбурзі поставив собі за мету збирати матеріали для 

майбутніх сховищ вільної України. Разом з іншими українськими 

бібліотеками та музеями, які тоді виникли на території окупованої 

Німеччини, Музей-архів розгорнув роботу щодо збирання друкованих та 

архівних матеріалів з історії української еміграції. Друковані видання відразу 

збиралися у кількох примірниках, оскільки у майбутньому їх планувалося 

передати до бібліотечних осередків в Україні та українських бібліотек Праги, 

Мюнхена, Рима, Парижа тощо [221, c. 3]. 

В. Міяковський також був одним із співзасновників Української 

вільної академії наук, яка постала 16 листопада 1945 р. в Ауґсбурзі і мала на 
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меті сприяти розвитку української науки у вільному світі. Музей-архів, як і 

створена В. Міяковським бібліотека стали структурними підрозділами 

УВАН, якими керував вчений [292, c. 75]. Відзначаючи роль науковця у 

створенні УВАН і Музею-архіву, М. Антонович наголошував: 

«В. Міяковський, крім того, що був визначним дослідником громадських 

рухів 19 сторіччя на Україні та непересічним літературознавцем, був також 

зразковим архівістом і бібліографом. Ще наприкінці 1945 року він заснував 

при УВАН Архів-Музей і Бібліотеку, які завдяки його вкладові праці швидко 

розрослися та існують дотепер як найкращі установи такого роду поза 

межами України. В. Міяковському, очевидно, належить також ініціатива в 

піднайденні самої назви «Українська вільна академія наук», в чому його 

підтримав Петро Курінний. Принаймні автор цих рядків вперше почув 

проект назви УВАН саме від Володимира Варламовича» [292, c. 76]. 

14 січня 1946 р. в УВАН було створено групу історії та теорії 

літератури, яку очолив Л. Білецький, його заступником став В. Дорошенко, а 

секретарем цієї наукової групи було обрано В. Міяковського [292, c. 74]. 

Заходами В. Дорошенка і В. Міяковського 16 липня 1946 р. в УВАН була 

організована секція книгознавства, яку за пропозицією Володимира 

Варламовича очолив український бібліограф і книгознавець Л. Биковський 

[255, c. 125; 300, c. 54]. У 1948 р. В. Міяковський став дійсним членом УВАН 

й надзвичайним професором кафедри української літератури філософського 

факультету УВУ у Мюнхені, а роком раніше, у 1947 р., вченого було обрано 

дійсним членом НТШ [350, c. 170, c. 176, c. 180]. 

Під час перебування у Німеччині В. Міяковський співпрацював з 

часописами «Заграва», «Наше життя», «Українські бібліологічні вісті», 

«Українські вісті» тощо. В «Енциклопедії українознавства», що почала 

виходити у 1949 р., побачили світ статті В. Міяковського «Архіви та архівна 

справа» [237] і «Архіви» [241]. Щоб не завдати шкоди родичам, що 

залишилися на радянській території, свої праці за кордоном В. Міяковський 
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публікував, зазвичай, під псевдонімами «В. Порський», «Вол. Порський», 

«Б. Янівський», «В. Світлицький», «В. С-кий», «В. Варламов», «V. Varlamov» 

або за криптонімами «В. П.», «В. М.» та ін.  

Досвід, набутий В. Міяковським під час довголітньої роботи в 

українських архівах, та його натхненна праця сприяли розбудові Музею-

архіву УВАН. На переконання М. Палієнко, яка дослідила історію 

формування архівних центрів української еміграції, саме В. Міяковський 

відіграв визначальну роль у створенні та становленні Музею-архіву УВАН як 

української архівної інституції загальнонаціонального значення [366, c. 413–

414; 379, c. 42]. 

На високий фах історика-архівіста та його видатний вклад в 

організацію українського архівного руху за кордоном звертають увагу й інші 

дослідники та автори спогадів про вченого. Так, за оцінкою Т. Борисюк, В. 

Міяковський був «навдивовижу працьовитий і надміру скромний. У 

найнеможливіших умовах таборів Ді Пі він, одержимий ідеєю організації 

архіву, невтомно збирав документ до документа: оголошення таборового 

життя, періодичні видання, автографи ще не відомих тоді літераторів і т. п. 

Як архівіст знав ціну кожному папірцю» [310, c. 167]. За спогадами 

Ю. Лавріненка, який вважав вченого організатором та ініціатором усього 

архівного руху українців в еміграції, В. Міяковський «здобував майже все і у 

всіх, не раз купував за власні гроші, а часом і ніби конфісковував… В. 

Міяковський знав і здійснював наукові принципи і правила архівної справи. 

Це не аматор, а фахівець. Він відокремлював у собі приватного читача з 

власним смаком і уподобанням від відповідального перед майбутнім 

керівника архіву, з другого боку, тримався принципу, що для національного 

сховища нема поганих творів… Він переконував багатьох провадити 

особистий чи родинний архів, не викидати листування, фотографії тощо» 

[343, c. 2]. Як зазначала Л. Залеська-Онишкевич, розуміючи наукове 

значення особистих архівів, В. Міяковський рекомендував українським 
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вченим, літераторам, громадсько-культурним діячам і політикам передавати 

власні архіви на збереження до Музею-архіву УВАН [327, c. 527]. 

З Музеєм-архівом в Ауґсбурзі співпрацювало Товариство з охорони 

пам’яток на чужині, що у цей період діяло при УВАН. Члени товариства 

активно збирали друковані й рукописні матеріали та музейні експонати у 

збірних пунктах Ауґсбургу, Ашафенбургу і Берхтесгадену. Протягом 1945–

1949 рр. співробітникам Музею-архіву в Ауґсбурзі вдалося зібрати до 90 % 

усієї друкованої продукції української еміграції американської зони окупації 

Німеччини. Станом на 1 січня 1948 р. у Музеї-архіві нараховувалося 29 620 

одиниць друкованих видань. У Музею-архіву в Ауґсбурзі відклалися 

матеріали ліквідованих таборів: Ашафенбург, Берхтесгаден, Ганав, 

Регенсбург [221, c. 3; 343, c. 2; 350, c. 180]. 

Наприкінці 1940-х рр. значна частина українських вчених, що брала 

участь у діяльності УВАН в Європі, стала переїжджати до Канади і США, де 

почали організовуватися відділи і представництва УВАН. За ініціативи В. 

Міяковського, у Нью-Йорку постала філія Музею-архіву у складі 

В. Шугаєвського, Т. Олесіюка і Л. Биковського, яким учений з 1949 р. почав 

пересилати з Німеччини пакунки зі збірками Музею-архіву [255, c. 126]. 

Спочатку матеріали зберігалися у будинку власника української книгозбірні 

Мирона Сурмача, згодом об’єднання українських емігрантів «Самопоміч» 

надало для УВАН та Музею-архіву кімнати у своєму помешканні. Окремі 

документи до США перевіз В. Міяковський, який з родиною приїхав до Нью-

Йорка у 1950 р., але основна частина архівної колекції (150 пачок у 47 

великих дерев’яних скринях) була перевезена через океан у 1952 р. за 

допомогою ЗУАДК. Дієву допомогу В. Міяковському у розгортанні 

діяльності Музею-архіву в США надали Каленик Лисюк і Петро Задорецький 

[221, c. 3; 343, c. 2; 255, c. 126]. 

Після переїзду до США В. Міяковський, щоб заробити на життя, 

деякий час доглядав за будинком у Бронксі – одному з районів Нью-Йорку. 
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Це, крім коштів, давало можливість Міяковським мати своє помешкання. 

Сам В. Міяковський, якому у віці 62-х років довелося переселитися до США, 

і члени його родини з гідністю долали злиденність емігрантського життя. 

Про це згадував Л. Биковський, який спілкувався з В. Міяковським у ті часи: 

«Міяковські мешкали у просторому підвальному помешканні. Частина його 

виходила вікнами на двір. В ній примістилась – дружина В. Міяковського, 

донька з дітьми та її чоловік, мистець маляр М. Радиш. Сам Міяковський, 

натомість, був у другій, підземній частині помешкання… Було там сухо і 

тепло, але цілковитий брак свіжого повітря й сонця робив враження якоїсь 

печери. Кожний раз, відвідуючи Міяковських, ми подивляли високу духову й 

мистецьку культуру цієї привітної родини. Зокрема нас вражала скромність і 

невибагливість В. Міяковського. Вона була сполучена з величчю й гартом 

його духа при гірш за скромному проживанні у тому підземеллі» [255, c. 126–

127]. 

Першим президентом УВАН у США було обрано професора 

М. Вєтухова. Секретарем УВАН протягом 1950–1952 рр. працював В. 

Міяковський. Один з членів управи УВАН Ю. Луцький, характеризуючи 

роботу УВАН на початку 1950-х рр., зазначав: «Якщо Вєтухів був головою 

УВАНу, то її серцем безумовно був Володимир Варлаамович Міяковський. 

Він пересиджував днями і вечорами в архіві-музеї, де була непогана 

бібліотека… Міяковський був дуже милою людиною і в ньому я бачив тип чи 

не останнього «наддніпрянського» нашого вченого» [349, c. 85]. 

В. Міяковський брав активну участь у роботі історичної, 

літературознавчої, книгознавчої секцій, а також комісій з історії еміграції в 

США та єврейсько-українських стосунків, що діяли при історично-

філологічно-філософічному відділі УВАН у США [290, c. 96]. За участі В. 

Міяковського була створена Комісія чорноморських справ, що стала 

«ідейним продовженням» Українського чорноморського інституту у 

Варшаві, який під час Другої світової війни вивчав і прогнозував політичні та 
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економічні проблеми, що постануть перед Україною після здобуття нею 

незалежності. За спогадами Л. Биковського, Володимир Варламович «пильно 

вчащав» на засідання секцій та комісій УВАН і «завжди річево й приязно 

забирав слово» [255, c. 126]. 

У США В. Міяковський багато працював науково. Як зазначав 

О. Домбровський, «це був дійсний Воїн на барикадах змагань за остаточну 

перемогу української наукової Правди, який боровся не за ордени і похвали, 

а совість чесного українського науковця» [323, c. 3]. Вчений взяв участь в 

англомовному виданні УВАН «Аннали», опублікувавши у першому його 

номері розвідку «The Decembrist Milieu in the Diary of Pelagja Rosciszewska» 

(1951) [249] та співпрацював з науковим видавництвом «Research Program on 

the USSR» [379, c. 43]. 

Але найбільше В. Міяковський працював на полі шевченкознавства. 

Починаючи з 1946 р. УВАН щорічно проводила наукові конференції, 

присвячені Т. Шевченко. Саме на Шевченківській конференції 1948 р. 

остаточно сформувався Інститут шевченкознавства УВАН, першим 

директором якого став П. Зайцев. Згодом Інститут шевченкознавства УВАН 

очолив Л. Білецький, під керівництвом якого інститут розгорнув дієву роботу 

в Канаді. Після смерті Л. Білецького на початку 1955 р. В. Міяковський 

ініціював створення Інституту шевченкознавства УВАН у США, що мав 

перейняти естафету у європейського і канадського Інститутів 

шевченкознавства. 21 травня 1955 р. конференція дійсних членів УВАН 

ухвалила рішення про заснування Інституту шевченкознавства при УВАН у 

США, який послідовно очолювали В. Дорошенко, В. Міяковський і 

Ю. Лавріненко [342, c. 28]. 

У 1961 р. УВАН вирішила проблему власного приміщення, купивши 

на 100-й вулиці Нью-Йорку колишній будинок Публічної бібліотеки, який 

знайшов В. Міяковський. Для Музею-архіву і бібліотеки було виділено два 

поверхи будинку, що дало змогу вченому розпочати роботу над 
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упорядкуванням їх фондів, які на той час «фантастично розбухли». Як 

зазначав Ю. Лавріненко, для Володимира Варламовича настав «довгожданий 

і вимріяний момент: можливість перетворити невпорядковані купи матеріалів 

на справжній Музей-Архів Академії…» [343, c. 3]. 

Про напружену роботу В. Міяковського у Музеї-архіві УВАН у 

першій половині 1960-х рр. знаходимо інформацію у його листі від 27 липня 

1963 р. до О. Ізарського, у якому вчений, зокрема, писав: «останні місяці 

пішли в мене виключно на роботу в Музеї. Нічим іншим я не в стані був 

займатися, відклав усю свою не тільки переписку з милими 

кореспондентами, але й розпочаті літературні праці. Одноманітність праці 

страшно мене стомлювала, я встигав лише дещо прочитати перед сном. А 

вранці вже з ½ на 9 на роботі в музеї і з невеличкими перервами на сніданок і 

обід до 9 веч[ора] або й довше не вилазив нікуди з нашого нового розкішного 

будинку» [269, c. 52]. 

В. Міяковському вдалося залучити до роботи в Музеї-архіві фахових 

помічників: бібліотекаря О. Волошину і музеєзнавця Т. Іванівську, які 

протягом десятиріч сумлінно працювали у музеї і бібліотеці. До 20-ліття 

Музею-архіву УВАН В. Міяковський спільно з О. Волошиною і 

Т. Іванівською підготували низку публікацій про його діяльність у 1945–

1965 рр. [221, 224]. 

У 1960-ті рр. остаточно сформувалася структура Музею-архіву УВАН, 

яка складалася з трьох основних відділів: 1) друкованих видань і книжкових 

колекцій, 2) рукописних пам’яток та архівних колекцій, 3) речових пам’яток і 

музейних колекцій. Співробітники Музею-архіву під керівництвом В. 

Міяковського провадили інтенсивну роботу із систематизації, класифікації, 

описування і каталогізації матеріалів, працювали над створенням єдиного 

каталогу друкованої продукції, до якого окремо укладали іменні, географічні 

й тематичні індекси. Музей-архів УВАН регулярно організовував та 

проводив тематичні історичні, літературні та мистецькі виставки й експозиції 
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та надавав матеріали дослідникам для використання в наукових працях. В. 

Міяковський, який був «серцем і душею» Музею-архіву УВАН, «постійно 

піклувався про поповнення його колекцій та координував, спрямовував і 

власним прикладом надихав на самовіддану працю своїх колег» [366, c. 419]. 

В. Міяковський розглядав Музей-архів УВАН як продовження роботи 

Музею визвольної боротьби України, що протягом 1925–1945 рр. діяв у Празі 

під керівництвом професора Д. Антоновича [379, c. 41]. Як прибічник 

продовження традиції в еміграції В. Міяковський вважав необхідним 

зберегти пам’ять про діяча, який зробив визначний вклад у розвиток 

української культури за кордоном. Вшановуючи пам’ять видатного 

організатора музейно-архівної справи в еміграції та на відзнаку його 

великого внеску в українську науку, у 1966 р. Музею-архіву УВАН було 

надано ім’я Дмитра Антоновича. Незважаючи на велику зайнятість в Музеї-

архіві, В. Міяковський написав велику працю про Д. Антоновича, що, 

вийшла друком у 1967 р. у серії «Українські вчені» УВАН. У ній, зокрема, 

зазначалося: «У двадцятиріччя з дня смерті Дмитра Володимировича 

Антоновича сталася постанова Української Вільної Академії Наук у США 

про надання його імені установі, що поставила собі за мету продовжити його 

роботу і зберігати пам’ять по його невтомній і плідній діяльності – в Музеї-

Архіві імені Дмитра Антоновича Української Вільної Академії Наук» [219, c. 

37]. 

В. Міяковський вбачав у Музеї-архіві ім. Дмитра Антоновича УВАН 

не тільки сховище документальних джерел, але й науковий осередок. Вчений 

мав намір організувати вивчення та видання зібраних документів, зокрема, 

планував започаткувати серію «Бібліотека українських мемуарів», яка мала б 

складатися із спогадів та автобіографій українських діячів, а також іноземців, 

які писали про Україну [327, c. 528]. В. Міяковський наполегливо заохочував 

діячів до написання споминів, бо розумів, за висловом Л. Биковського, що 

«треба по гарячих слідах збирати мемуари сучасників», за що їм буде 
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«велика дяка від майбутніх істориків» [255, c.125]. За свідченням 

О. Филиповича, сам В. Міяковський мав намір написати спогади «про трьох 

Михайлів: Могилянського, Новицького і Драй-Хмару, але клопоти з Музеєм-

архівом УВАН перешкодили здійснити цей намір» [287, c. 109]. 

Однак, діяльність В. Міяковського в еміграції не обмежувалась 

рамками УВАН. У 1967 р. він став членом Українського історичного 

товариства, яке було засновано у США у 1965 р., і почав співпрацювати з 

журналом «Український історик», що з часом відіграли велику роль у 

розвитку української історичної науки у діаспорі. Мотивом вступу та 

принципову позицію щодо співпраці УВАН та УІТ В. Міяковський  

аргументував у листі до одного з фундаторів УІТ Л. Винара від 17 жовтня 

1967 р: «думаю - писав він, - що науковцям доброї волі треба всіляко 

підтримувати і скріпляти здорові наукові огнища, в першу чергу Українську 

Вільну Академію Наук […] Історичне Товариство займає позиції, які дорогі 

УВАН-ові. Тому вважаю за необхідне всемірно підтримати Історичне 

Товариство для того, щоб зберегти це огнище української науки так само як і 

УВАН. Прошу ласкаво прийняти мене в члени Товариства і щоб не бути 

недіяльним в Товаристві, оголошую свою участь в «Українському 

Історикові» [297, c. 220]. 

За роки співпраці в «Українському історику» вийшли друком декілька 

праць В. Міяковського [220; 222; 223]. Слід відзначити, що він ініціював 

створення у журналі рубрики, у якій публікувалися архівні документи, у 

тому числі із зібрання Музею-архіву ім. Дмитра Антоновича УВАН [268, c. 

755]. На шпальтах часопису «Український історик» побачила світ й остання 

праця В. Міяковського – «Листи С. О. Єфремова до Є. Х. Чикаленка», – яку 

журнал друкував протягом 1973–1975 рр., вже після смерті вченого [225; 226; 

227].  

У 1969 р. з нагоди 80-річчя науковця на сторінках журналу 

«Український історик» була опублікована ґрунтовна стаття М. Антоновича 



112 

 

«Володимир Міяковський», у якій автор відзначив, що ювіляр є «душею 

праці Архіву-Музею при УВАН» [290, c. 99], а для досліджень Володимира 

Варламовича характерна «незвичайна докладність, точність і солідність» 

[290, c. 101]. Зі свого боку В. Міяковський надіслав редактору «Українського 

історика» Л. Винару листа, у якому подякував за дану публікацію і з 

притаманною йому скромністю зазначив, що, на його погляд, стаття 

М. Антоновича є «невідповідно перебільшеною». Підсумовуючи ж власну 

наукову діяльність, вчений наголосив, що вважає справою свого життя, якій 

віддав шістдесят років, – «збирання і рятування культурних цінностей» [268, 

c. 756]. 

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

УВАН, який під його керівництвом став найбільшим українським архівом 

поза межами України. Вчений мріяв передати частину фондів Музею-архіву 

до вільної України, але не судилося – він помер 22 березня 1972 р. у Нью-

Йорку. Похований на православному цвинтарі в Савнт Бавнд Бруку. 

Заповідав доньці не ставити на його могилі надгробка, вважаючи, що його 

праця, і є тим справжнім пам’ятником, який лишиться по ньому [388].  

Справу батька продовжила О. Міяковська-Радиш, яка будучи 

багаторічним секретарем УВАН, ініціює повернення архівних матеріалів в 

незалежну Україну. 

Отже, В. Міяковський входив до когорти українських вчених, яких 

історик С. Підгайний охрестив «недостріляним» поколінням 

наддніпрянських інтелектуалів [402, c. 218], що відіграли визначну роль в 

організації наукового та культурного життя української еміграції у перші 

десятиліття після Другої світової війни. Він був співзасновником і 

багаторічним керівником низки українських науково-культурних установ за 

кордоном. Справжнім пам’ятником видатному українському історику-

архівісту став сам Музей-архів УВАН, документальне зібрання якого нині є 

важливим джерелом досліджень з історії України. 
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Таким чином, дослідивши процес формування В. Міяковського як 

особистості, можемо стверджувати, що визначальними у ньому були дитячі й 

юнацькі роки, проведені в Україні. Саме у цей період було сформовано 

основи світоглядних, релігійних, національних переконань ученого. Родина 

та її оточення, до якого належала сім’я Косачів, які жили у дусі любові до 

свого народу, його традицій і звичаїв, до рідної землі заклало міцне підґрунтя 

національних почуттів, зокрема почуття національного обов’язку, які В. 

Міяковський зберіг та якими керувався протягом усього життя, частину 

якого провів поза межами Батьківщини. 

Певний вплив на розвиток особистості вченого мали такі зовнішні 

чинники, як місця проживання, соціальне середовище, тогочасна суспільно-

політична система країни загалом. «Петербурзький період» почався з 

навчання на історико-філологічному факультеті Санкт-Петербурзького 

університету під керівництвом видатних учених, які мали особливий вплив 

на його становлення як вченого, зокрема, літературознавець В. Сіповський, 

літературний критик і бібліограф С. Венгеров та філософ О. Введенський та 

інші. Незважаючи на авторитарну політику Російської імперії, тогочасне 

університетське оточення В. Міяковського прищепило повагу до 

демократичних ідей та свободу слова, що можна простежити протягом всього 

його життя. Предметом його наукових досліджень були, головним чином, 

історія російської літератури, журналістики і цензури ХVІІІ – ХІХ ст. Проте, 

вчений не обходив своєю увагою і українську літературу. Загалом, в цей 

період у В. Міяковського не було чітко визначені національної орієнтації. 

Найважливішим етапом становлення В. Міяковського як історика і 

архівіста став «Київський період», під час якого вчений відіграв значну роль 

у проведенні архівних реформ в Україні та національному архівному 

будівництві. Як талановитий організатор архівної справи та науки В. 

Міяковський проявив себе на посадах голови Київського губернського 

архівного управління, директора КЦІА, завідувача Кабінету з вивчення 
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біографії Т. Шевченка Інституту Тараса Шевченка тощо. В. Міяковський 

реалізував себе не лише як талановитий адміністратор, архівіст-практик, 

фундатор та керівник архівних інституцій, але й як яскравий дослідник, 

історик і теоретик архівної справи. У цей період наукові досягнення В. 

Міяковського знайшли визнання в українському науковому середовищі, дало 

змогу йому розкритися як дослідника історії України XIX століття. 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., що також суттєво вплинули на 

його тематичні зацікавлення. В цей період В. Міяковський досліджував 

історію українського суспільно-політичного руху ХІХ ст., аналізу проблем 

якого вчений присвятив понад семидесяти своїх праць, які ґрунтувалися на 

багатому архівному матеріалі. Зацікавлення його поширювалися також на 

висвітленню проблем української культури, де  він розкривав набуток 

національних поетів, композиторів, художників та письменників ХІХ і ХХ ст. 

та аналізував їхні твори. Дієву наукову, науково-організаційну та 

громадсько-культурну роботу В. Міяковський проводив після повернення з 

заслання уже під час Другої світової війни. 

Час перебування В. Міяковського за кордоном у вимушеному 

засланні, яке тривало до його смерті було виділено в «Еміграційний період». 

Досвід, набутий В. Міяковським під час довголітньої роботи в українських 

архівах дозволила проявити себе під час розбудові Музею-архіву УВАН, де 

він відіграв визначальну роль у створенні та становленні Музею-архіву 

УВАН як української архівної інституції загальнонаціонального значення. В. 

Міяковський проявив себе як архівіст-практик, який справою свого життя, 

вбачав в «збирання і рятування культурних цінностей». Показана 

подвижницька праця ученого зі збирання та збереження української 

історичної та культурної спадщини за кордоном, комплектування архівної, 

книжкової та музейної колекцій Музею-архіву УВАН, досліджені його 
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ініціативи щодо вивчення та видання зібраних у Музеї-архіві УВАН 

документів. В цей етап свого життя, учений зарекомендував себе як 

авторитетний шевченкознавець присвятивши Тарасу Шевченку та його 

оточенню видання щорічників «Шевченко», які виходили протягом 1952-

1964 рр. за його редакцією. В. Міяковський видав десять випусків щорічника 

та був автором 28 розвідок про Кобзаря, які були опубліковані на їх 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 3 

НАУКОВІ СТУДІЇ В. МІЯКОВСЬКОГО З УКРАЇНСЬКОЇ 

ІСТОРІЇ, ІСТОРІОГРАФІЇ ТА АРХІВОЗНАВСТВА 

 

 

 

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

науковому доробку вченого 

Однією з провідних тем наукових студій В. Міяковського на ниві 

україністики стала історія українського суспільно-політичного руху ХІХ ст., 

дослідженню проблем якого вчений присвятив більше семидесяти своїх 

праць [382, c. 31], починаючи від 1917 р., коли у журналі «Україна», що 

виходив у Києві за редакцією М. Грушевського, побачили світ його статті 

«До історії «Чернігівського листка» [127] (про умови надання цензурного 

дозволу на видання Л. Глібовим щотижневої громадсько-літературної газети 

у Чернігові у 1861–1863 рр.) і «Два рукописи 60-их років, заборонені 

цензурою» [128] (про заборону цензурою праці К. Шейковського 

«Малоросійський лексикон»), які стали наслідком опрацювання документів 

Російського державного видавничого цензурного архіву, і завершуючи 

рецензією науковця на книгу П. Зайончковського «Кирилло-Мефодиевское 

общество (1846–1847)» [215], що вийшла у 1963 р. у мюнхенському часописі 

«Сучасність».  

Праці В. Міяковського з історії українського руху ХІХ ст. 

ґрунтувалися на багатому архівному матеріалі, вивчення якого вчений 

розпочав у Російському державному видавничому цензурному архіві, де 

зберігалися цінні документальні свідчення репресивних дій царського 

режиму щодо української культури та мови. Працюючи у архіві, В. 

Міяковський мав змогу познайомитися зі справами, у яких відклалися 

документи про заборону царською цензурою друку досліджень з української 
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історії, звіти жандармського управління, документи з історії декабристського 

руху, про діяльність революційних гуртків, Кирило-Мефодіївського 

товариства, українське шістдесятництво ХІХ ст. тощо. Переїхавши до Києва 

та ставши співробітником українських архівних установ і ВУАН, В. 

Міяковський продовжив вивчати документи з історії українського 

національного відродження в київських архівах, водночас учений регулярно 

виїжджав з дослідницькою метою до Москви і Ленінграда. Віднайдені у 

архівах і бібліотеках України та Росії документи стали джерельною базою до 

праць В. Міяковського з історії українського громадсько-політичного руху 

ХІХ ст. [382, c. 31]. 

Перші дослідження В. Міяковського про повстання декабристів в 

Україні у 1825–1826 рр. були підготовлені до 100-літнього ювілею виступу 

декабристів. Так, в 1925 р. у журналі «Україна» В. Міяковський опублікував 

розвідки «Віктор Фурньє і родина Раєвських» [160] і «Відгуки у Харкові і 

Києві на смерть Рилєєва (Справа Ландсберга та П. Балабухи 1827 р.)» [161]. 

Того ж року побачили світ статті вченого «Повстання декабристів (До 100-

ліття грудневого виступу 1825 р.)» [163], «Революційний катехізис 1825 p.» 

[165] і «Повстання декабристів» [164], що базувалися на матеріалах КЦІА. 

Комісія для дослідів над історією політично-громадських течій на 

Україні підготувала двохтомник «Декабристи на Україні» (1926), який був 

відредагований С. Єфремовим і В. Міяковським. Перший том вийшов друком 

у 1926 р. за редакцією С. Єфремова і В. Міяковського, а другий том побачив 

світ вже після арешту вчених, тому його редактором було зазначено 

Д. Багалія. У першому томі серед інших матеріалів з історії декабризму в 

Україні було розміщено статті В. Міяковського «Один із доносителів на 

Пестеля, купець Ш. Козлинський», «Декабрист Берстель» і «Революційні 

відозви про декабристів». 

У 1926 р. Харківська науково-дослідна кафедра історії української 

культури під керівництвом Д. Багалія видала науковий збірник «Повстання 
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декабристів на Україні», до якого увійшли матеріали, підготовлені 

київськими вченими, зокрема, блок документів про повстання Чернігівського 

полку, які було виявлено у КЦІА. Підсумовуючи роботу над збірником, В. 

Міяковський у листі до Д. Багалія від 25 вересня 1926 р. писав: «Дозвольте 

подякувати Вам за поміч, яку оказано було Харьковом в друкуванні нашої 

Київської роботи. Спасибі також за ту прихильну оцінку, яку Ви зробили 

нашій праці. Збірник вийшов чудесний і змістом і зовнішнім виглядом» [78; 

278, c. 176]. Того ж року матеріали про виступ Чернігівського полку були 

опубліковані окремим виданням під редакцією В. Міяковського, 

В. Базилевича і Л. Добровольського. 

Крім того, у дванадцятому номері суспільно-літературного журналу 

«Життя й революція» за 1926 р. побачила світ рецензія В. Міяковського на 

збірник «Повстання декабристів на Україні», у якій наголошувалося, що 

даний збірник цілком присвячено виступу Чернігівського полку, оскільки до 

того часу дослідники декабризму більше уваги уділяли північному руху 

декабристів, тоді як «українське повстання 1826 р. залишилося в сутіні», а 

«найреволюційніше, найдемократичніше товариство з’єднаних слов’ян, а 

також і південне товариство, спільними силами яких було піднесено збройне 

повстання Чернігівського полку, частіше зовсім обходили мовчанкою» [171]. 

Одним з прикладів того, що у ювілейних працях, присвячених виступу 

декабристів, здебільшого відображалася діяльність Північного товариства, 

стала публікація у Москві та Ленінграді за редакцією М. Покровського 

першого, другого і восьмого томів багатотомного видання «Восстание 

декабристов». У рецензії на згадану працю В. Міяковський звернув увагу на 

те, що третій та четвертий томи видання, які містили документи про 

повстання декабристів в Україні, у ювілейний рік так і не було надруковано, 

а саме вони очікувалися дослідниками, бо мали важливі документи про 

діяльність Товариства об’єднаних слов’ян та Південного товариства [125, c. 

114]. 
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Зазначимо, що публікація архівних документів про виступ 

Чернігівського полку знайшла високу оцінку з боку декабристознавців. 

Зокрема, відома російська дослідниця декабристського руху М. Нєчкіна, яка 

проаналізувала літературу, що вийшла в Україні до 100-ліття повстання 

декабристів, відповідаючи на запитання «Що є самим цінним з українського 

літературного спадку ювілею?», наголосила: «Безперечно, документи, які 

торкаються повстання Чернігівського полку, і збірник монографічних статей 

науково-дослідної кафедри історії української культури «Повстання 

декабристів на Україні». Детальніші характеризуючи видання, М. Нєчкіна 

зазначила: «Більшість документів – оригінали рапортів або чернетки 

відношень губернатора. Документи видані надзвичайно ретельно (звичайно, 

російською), з точним збереженням всіх особливостей оригіналу. Загальна 

передмова редакторів і детальна вступна стаття В. Міяковського дуже цінні: 

остання має темою загальний огляд джерел до вивчення повстання 

Чернігівського полку і з’ясування значення знов відкритих матеріалів» [359]. 

З нагоди чергових ювілеїв виступу декабристів, В. Міяковський 

підготував узагальнюючі статті про декабристський рух в Україні: 

«Декабристи» (1946) [228, c. 57–68] і «У 125 роковини повстання 

декабристів» (1950) [228, c. 69–79]. Учений взяв участь й в англомовному 

виданні УВАН «Аннали», опублікувавши в першому його номері розвідку 

«The Decembrist Milieu in the Diary of Pelagja Rosciszewska» (1951) [249]. Як 

зазначив Ю. Луцький, ця стаття В. Міяковського «про українські відгуки про 

декабристів належала до правдивої науки» [349, c. 84]. Над проблемами 

історії декабристського руху науковець працював і надалі. Однією з його 

останніх робіт була монографія «Дворянские революционеры-декабристы 

перед судом большевистской историографии», яка, на жаль, залишилася у 

рукопису. 

На думку сучасних дослідників декабристського руху Г. Казьмирчука 

і Ю. Латиша, праці В. Міяковського про декабристів написані у контексті 
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теорії українського декабризму, що була сформульована у 1920-х рр. 

академіком ВУАН С. Єфремовим і професором О. Гермайзе, і яка «зводилася 

до визнання впливу українських традицій, історії та культури на формування 

світогляду багатьох членів таємних товариств, що діяли в Україні, а також 

впливу декабристських ідей на погляди діячів українського національно-

визвольного руху» [329, c. 52–53]. 

У своїх працях про повстання декабристів в Україні В. Міяковський 

наголошував на необхідності використання всього комплексу джерел з 

проблеми [382, c. 32]. Так, учений відзначав велику цінність такого джерела 

як мемуари, серед яких виділив спогади тих осіб, які або були причетними до 

організації повстання в Україні (М. Муравйов-Апостол, поручик 

І. Горбачевський), або стали свідками виступу Чернігівського полку 

(поміщик Юзеф Руліковський) чи особисто знали декабристів (польський 

поет Густав Олізар), що висвітлювали підготовку повстання та його 

розгортання із середини. Зовнішній бік виступу декабристів в Україні 

знайшов відображення у архівних документах, а саме наказах, 

розпорядженнях, рапортах і донесеннях представників державної та 

військової влади. Зокрема, В. Міяковський привернув увагу дослідників до 

листування київської губерніальної та васильківської повітової влади, яке 

стало «хронікою подій» повстання Чернігівського полку та розгортання 

адміністративних заходів з його ліквідації [228, c. 46–47]. 

Розглядаючи питання становлення ідеології декабристського руху в 

Україні, В. Міяковський відзначав вплив на її формування ідеалів Великої 

французької революцій (1789), положень американської Конституції 1787 р. 

й волелюбних ідей О. Радищева, а також – патріотично-автономістських 

устремлінь української інтелігенції, зокрема, членів Новгород-Сіверського 

гуртка. Крім того, В. Міяковський наголосив на значенні «Історії Русів» – 

твору, що, на переконання вченого, заклав «підвалини ідеї української 

державності, української самостійності» та підносив «національну гордість 
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українця». З «Історією Русів», яка була добре відома декабристам, В. 

Міяковський пов’язував початок розвитку української громадської думки у 

ХІХ ст. [228, c. 57–61]. 

Ідеї ж республіканської форми правління та федеративного устрою 

держави, що знайшли відображення у програмних документах декабристів, 

«Руській правді» П. Пестеля і «Конституції» М. Муравйова, на думку В. 

Міяковського, «залишили глибокий слід на політичній ідеології наступних 

поколінь українського суспільства»: кирило-мефодіївців з їхньою 

федеративно-республіканською програмою, шестидесятників і «через 

драгоманівство зберегли свою актуальність аж до революційної епохи 1917 

року» [228, c. 70]. Республіканські норми були закладені й у складеному 

керівниками виступу декабристів в Україні С. Муравйовим-Апостолом і 

М. Бестужевим-Рюміним «Православному катехізисі» – єдиному 

агітаційному творі декабристів, який, як наголошував В. Міяковський, мав 

відіграти таку ж роль, яку відіграв «Громадянський катехізис» під час 

боротьби іспанського народу за незалежність від наполеонівської Франції 

[228, c. 65-67]. 

Підкреслюючи національну складову в декабристському русі, В. 

Міяковський звертав увагу на те, що серед декабристів було багато українців 

та членів української (південної) групи декабристів, а троє з п’ятьох 

повішених лідерів декабристів (П. Пестель, С. Муравйов-Апостол і 

М. Бестужев-Рюмін) були або керівниками Південного товариства 

декабристів, або очолювали повстання Чернігівського полку. Четвертий же, 

поет К. Рилєєв, симпатизував ідеї національного визволення України [228, c. 

61]. 

Дослідивши щоденники Пелагеї Росцішинської, дружини одного з 

організаторів київської масонської ложі «З’єднаних слов’ян», поляка 

В. Росцішинського, і декабриста О. Муравйова та спогади С. Капніст-Скалон, 

які зустрічалися із С. Муравйовим-Апостолом і М. Бестужевим-Рюміним, В. 
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Міяковський наголосив на великій активності керівників повстання 

Чернігівського полку та зазначив, що активність взагалі була найбільш 

характерною рисою постатей українського декабризму. Вчений також 

підкреслив симпатію очільників Південного товариства до волелюбних 

народів, зокрема, боротьби поляків, греків та іспанців за свою незалежність 

[228, c. 78-79]. 

У своїх працях В. Міяковський відзначав вплив повстання та ідей 

декабристів на розвиток суспільно-політичного руху в Україні. Зокрема, 

історик вказував на «хвилювання» селян у повітах, де розташовувалися 

військові частини Першої й Другої російських армій. Приводом для 

непокори селянства, що спонукало владу замислитися про можливість «нової 

Гайдамаччини», стало розповсюдження чуток про скасування кріпацтва після 

виступу військових [228, c. 68; 173, c. 880]. Використовуючи документи 

КЦІА, вчений також дослідив вплив визвольних ідей декабристів на освічені 

верстви українського суспільства [161]. 

В. Міяковський відзначав великий ідейний вплив декабристів й на 

формування ідеології Кирило-Мефодіївського товариства, вказуючи на 

спадкоємність у їхніх програмах ідей ліквідації кріпацтва і визволення селян, 

установлення республіканської форми правління та об’єднання слов’янських 

народів у федерацію. Вчений наголошував, що після покарання декабристів, 

які боролися за благо людства, серед громадськості панував «культ 

декабристів», який мав вплив на формування світогляду української 

інтелігенції, зокрема, братчиків. На думку В. Міяковського, особливо великі 

враження від спілкування з людьми, яких полонили ідеї та «дух декабризму», 

мав Т. Шевченко [382, c. 32]. Навчаючись у Петербурзі, український поет 

входив до мистецьких і літературних кіл, для яких авторитет декабристів був 

безперечним, а вже будучи в Україні, особисто познайомився з колишнім 

членом Союзу благоденства О. Капністом та українськими діячами, що 

поділяли погляди декабристів [228, c. 146–150]. 
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Діяльності Кирило-Мефодіївського товариства В. Міяковський 

присвятив понад 20 наукових праць, у яких дослідив соціально-економічні 

умови, під впливом яких формувалися ідеї братчиків, ідеологічні витоки та 

програму товариства, склад і діяльність гуртка, а також світогляд та 

діяльність окремих його членів. У окремих своїх дослідженнях учений 

публікував документи з діяльності Кирило-Мефодіївського товариства та 

аналізував історіографію проблеми [382, c. 32]. 

У праці «Шевченко у колі кирило-методіївців» В. Міяковський 

підкреслював, що Кирило-Мефодіївське товариство виникло на тлі 

загальноєвропейських рухів 1840-х рр., а його ідеологія мала «органічний 

зв’язок» із попередніми українськими, російськими і польськими 

товариствами, що діяли на території України [228, c. 146]. Так, В. 

Міяковський, який досить докладно дослідив зв’язки братчиків з поляками, 

вказував, що один з організаторів та ідеологів Кирило-Мефодіївського 

товариства М. Костомаров був знайомий з «Книгами народу польського і 

польського пилигримства» А. Міцкевича, яка стала зразком для написання 

«Книги буття українського народу», ще з часів його викладацької діяльності 

у Рівному (1844–1845) [228, c. 152]. 

У статті «Костомаров у Рівному» В. Міяковський розкрив соціально-

економічні умови, у яких формувалися переконання та ідеї майбутніх членів 

Кирило-Мефодіївського товариства. Коментуючи листи М. Костомарова до 

відомого українського етнографа К. Сементовського, у яких йшлося про 

важкі враження від кріпацького побуту українського селянства, В. 

Міяковський, спираючись на документи слідства над кирило-мефодіївцями, 

відзначав, що критичне ставлення до кріпацтва було характерно для всіх 

братчиків [162, c. 35]. Суспільно-політичну ситуацію в Україні у 1840-х рр., у 

рамках якої в національної інтелігенції пробуджувався інтерес до історії та 

традицій українського народу, В. Міяковський відтворив у своїй праці 

«Кирило-методіївці в Археографічній комісії» [181]. 
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Праці В. Міяковського про діяльність Кирило-Мефодіївського 

товариства базувалися на широкому архівному матеріалі. На думку історика 

Ю. Беззуба, який проаналізував його дослідження про український 

національний рух 40–80-х років ХІХ ст., учений започаткував 

«документальне студіювання» історії Кирило-Мефодіївського товариства 

[299, c. 77]. 

В 1924 р. у журналі «Україна», головним редактором якого був 

М. Грушевський, вийшла стаття В. Міяковського «З нових матеріалів до 

історії Кирило-Методіївського братства». Зробивши огляд архівних і 

опублікованих джерел про діяльність Кирило-Мефодіївського товариства, В. 

Міяковський оприлюднив низку документів, які розширювали відомості про 

програму діяльності та ідеологічні засади братчиків, як-от: записку-проект 

В. Білозерського про організацію шкіл для сільських дітей, записку 

М. Костомарова про панславізм і уривок його оповідання «Панич Наталич», 

присвяченого темі відродження слов’янства, та малюнок, зроблений 

П. Кулішем як ілюстрацію до української пісні, у якому жандарми побачили 

спробу відобразити трагізм україно-російських відносин [157]. 

Крім того, В. Міяковський одним з перших увів до наукового обігу 

епістолярну спадщину членів Кирило-Мефодіївського товариства, 

опублікувавши у 1928 р. у збірнику «За сто літ» 35 листів П. Ашаніна, 

І. Вернадського, В. Білозерського, В. Ганки, М. Гулака, П. Куліша, 

О. Навроцького, П. Максимовича, О. Маркевича, А. Метлинського, І. Посяди, 

К. Сементовського, П. Сердюкова і П. Чуйкевича, що датовані 1844–1847 рр. 

[382, c. 32]. Ці листи були вилучені у осіб, причетних до діяльності Кирило-

Мефодіївського товариства, під час слідства над його членами, і містили 

інформацію про передумови створення товариства, світогляд, плани та 

діяльність братчиків [182]. 

Зі слідчої справи самого В. Міяковського відомо, що у другій 

половині 1920-х рр. вчений готував до друку збірник документів 
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«Політичний процес 1847 року», до якого мали увійти матеріали, віднайдені 

дослідником у московських архівах. Однак, тоді збірник не побачив світ. 

Копії документів слідства над кирило-мефодіївцями В. Міяковському 

вдалося вивезти в еміграцію і у 1947 р., перебуваючи в Ауґсбурзі, вчений 

зробив спробу їх видати. Упорядкована В. Міяковським книга 

«Кирилометодіївці. Збірник матеріалів», що складалася з розділів «Основні 

документи Братства», «Микола Гулак», «Микола Костомаров», «Василь 

Білозерський», «Пантелеймон Куліш», «Юрій Андрузький», мала вийти в 

серії УВАН – «Шевченко та його доба». Але на той час цей видавничий 

проект також не вдалось реалізувати Черговий раз історик планував 

надрукувати документи про слідство над братчиками у другій половині 1960-

х рр. – на початку 1970-х рр. та й ця спроба виявилася невдалою. Нині зібрані 

вченим документи зберігаються в Музеї-архіві УВАН у Нью-Йорку [428, c. 

269]. 

Проте у 1947 р. в Ауґсбурзі побачило світ підготовлене 

В. Міяковським видання «М. Костомаров. Книги битія українського народу», 

що містило повний текст програмного твору Кирило-Мефодіївського 

товариства, до якого додавалися чорнові варіанти документу. Публікація 

супроводжувалася текстологічними примітками В. Міяковського та його 

післямовою «Книги битія» М. Костомарова» з аналізом надрукованих 

джерел. Слід додати, що у 1954 р., але вже у Нью-Йорку, вчений здійснив 

нове перевидання ідеологічної програми Кирило-Мефодіївського братства 

російською та англійською мовами [250]. Дослідженню цього документа 

також була присвячена праця В. Міяковського «Євангелія національної 

правди (До сторіччя «Книг битія українського народу»)» (1946) [245]. 

Аналізуючи ідеологічні засади братчиків, В. Міяковський виділив три 

основні питання, що знайшли відображення у програмних документах 

Кирило-Мефодіївського товариства: 1) слов’янське, яке в умовах того часу 

було пов’язане з розв’занням питання національного; 2) соціальне, що 
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зводилося до вимог народної освіти і ліквідації кріпацтва; 3) політичне, яке 

передбачало перебудову державного устрою на республікансько-

федеративних принципах. Характерним для ідеології кирило-мефодіївців, як 

наголошував учений, було те, що вона будувалася на «засадах християнської, 

євангельської етики» [228, c. 133]. 

Прагнення до національного відродження знайшло втілення у ідеї 

духовного і політичного об’єднання слов’ян. Розглядаючи плани членів 

Кирило-Мефодіївського товариства щодо майбутнього союзу вільних 

слов’янських народів, В. Міяковський звернув увагу на «національне 

спрямування слов’янської ідеї», про що свідчили такі твори Т. Шевченка як 

«Посланіє славному П. І. Шафарикові» та його поема-послання «І мертвим, і 

живим, і ненародженим землякам моїм…», та «національний хід думок» 

інших братчиків, що був «основою, тим природним грунтом, на якому 

будувалися інші моменти їх ідеології як суспільні, так і політичні» [228, c. 

143]. 

«Книгу буття українського народу» В. Міяковський вважав твором, 

що робив Кирило-Мефодіївське товариство українським і підкреслював його 

національну основу [228, c. 101]. Крайнім виявом національного моменту в 

ідеології кирило-мефодіївців, на думку вченого, стала ідея українського 

месіанізму. Проте вона, як зазначав В. Міяковський, зустрічалася лише у 

«Книзі буття українського народу» та оповіданні М. Костомарова «Панич 

Наталич», що дало підстави досліднику пояснити її як «літературну 

ремінісценцію» твору А. Міцкевича «Книга народу польського і польського 

пілігримства» [228, c. 143–144]. 

На думку історика, Кирило-Мефодіївське товариство, крім іншого, 

цікавило дослідників ще й тим, що «в ньому брав участь ряд найвидатніших 

людей того часу – письменників і вчених, таких як Шевченко, Костомаров, 

Куліш, що згодом стали відомими і поза межами своєї батьківщини» [228, c. 

132]. Не став виключенням й сам В. Міяковський, який у низці своїх праць 
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висвітлив діяльність провідних членів братства, зокрема М. Костомарова, Т. 

Шевченка, М. Гулака, О. Маркевича і П. Куліша [228, c. 132–155; 213; 183; 

176; 247]. А роль у товаристві таких братчиків як В. Білозерський і 

Г. Андрузький було розкрито у працях «Шевченко у колі кирило-

методіївців», «Сторіччя Кирило-Методіївського братства 1846–1847» тощо. 

У 1946–1948 рр. учений працював над розвідкою «Один з кирило-

методіївців. Микола Савич», але це дослідження так і не було завершено 

[428, c. 269]. 

Низка праць В. Міяковського про Кирило-Мефодіївське братство 

побачила світ до столітнього ювілею діяльності товариства: «Сторіччя 

Кирило-Мефодіївського братства 1846–1847», «Сторіччя розгрому Кирило-

методіївського братства (1846–1847)», «Закордонні емісари Кирило-

Мефодіївського братства» та ін. Як зауважив дослідник творчості вченого 

Є. Луняк, на відміну від пропагандистських творів, які вийшли з нагоди 

ювілею у Радянському Союзі, у працях історика-вигнанця В. Міяковського 

діяльність Кирило-Мефодіївського братства розглядалася у контексті 

розвитку українського громадського руху [347, c. 182–183]. 

Слід зазначити, що В. Міяковський уважно слідкував за розвитком 

історіографії з проблеми, а на вихід монографії російського історика 

П. Зайончковського «Кирилло-Мефодиевское общество» (1959) відгукнувся 

рецензією, у якій зауважив, що поява після розгрому української науки у 

1930-х рр., коли на теми з історії української громадської думки було 

покладено заборону, книги про Кирило-Мефодіївське братство само по собі 

стало явищем небуденним, адже вперше за тридцять років українська молодь 

отримала можливість познайомитися із соціальними і національними 

концепціями кирило-мефодіївців, де, зокрема, йшлося про визнання 

самостійності України. Разом з тим, В. Міяковський звернув увагу на 

неуважне ставлення автора рецензованої монографії до текстів документів з 

діяльності братчиків і помилкове їх тлумачення та поставив запитання: 
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«Чому за історію Кирило-Мефодіївського братства не взявся український 

дослідник?» [215]. 

Щодо значення праць самого вченого, присвячених діяльності 

Кирило-Мефодіївського товариства, то, вважаємо, слушною є думка 

М. Антоновича, який наголошував, що неможливо писати про Кирило-

Мефодіївське братство, не беручи до уваги праць В. Міяковського з цієї 

проблеми [290, c. 100]. Не можна не погодитися й з думкою Л. Винара, який 

зазначав, що «праці В. Міяковського, присвячені ґенезі і діяльності Кирило-

Методіївського братства і його членів, ще досі не втратили свого значення» 

[228, c. 186]. 

Ще одним важливим напрямом наукових студій В. Міяковського було 

вивчення історичних передумов виникнення та розвитку українського 

громадського руху кінця 1850–1860-х рр., у якому діяльну участь взяли й 

колишні братчики, зокрема М. Костомаров, П. Куліш, В. Білозерський. 

Повернувшись після амністії із заслання до Санкт-Петербургу, вони разом з 

іншими українськими діячами заснували першу українську громаду. У низці 

праць [129; 130; 136] В. Міяковський розкрив провідну роль в українському 

просвітньому русі П. Куліша, який став одним з ідеологів українського 

шістдесятництва ХІХ ст. На переконання вченого, саме «широка, ґрунтовна й 

ідейна видавнича діяльність» П. Куліша, у результаті якої побачили світ 

численні твори І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, 

самого П. Куліша та інших українських письменників, альманах «Хата», 

«славетні «метелики» – невеликі українські букварі й «граматки» (читанки) – 

створила практичні умови поколінню шістдесятників для просвітньої роботи 

серед української громадськості, у тому числі й «сільського люду» [136, c. 

94]. 

Своєрідним виявом національного громадсько-просвітнього руху в 

ХІХ ст. стала діяльність в України недільних шкіл, про що писав В. 

Міяковський у своїй статті «Сторінка з історії боротьби за народну школу». 
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Висвітливши історію заснування у жовтні 1859 р. перших у Києві 

Подільської й Новостроєнської недільних шкіл та діяльність безкоштовних 

шкіл для дорослих в інших містах України у початковий період їхньої появи 

(1859–1862), учений наголосив, що навчання в «народних школах» мало 

«виразний український» колорит, адже вчителі користувалися переважно 

українськими книжками і викладали українською мовою [149]. 

Повертаючись до постаті П. Куліша, слід додати, що В. Міяковський 

вважав «недооціненим» внесок Пантелеймона Олександровича у розвиток 

українського національного руху, а його діяльність як письменника, критика 

і публіциста ще недостатньо вивченою [136, c. 94]. Тому він високо оцінив 

видану у 1918 р. товариством «Просвіта» працю Д. Дорошенка «П. О. Куліш, 

його життя й літературно-громадська діяльність», хоча в рецензії на неї й 

зазначив, що поза увагою автора залишилися діяльність П. О. Куліша як 

етнографа і поета, а «науковий та художній бік» його творів у праці 

відображено не в повному обсязі [132]. П. Кулішу була присвячена ще одна 

розвідка В. Міяковського, що вийшла в 1948 р. у журналі «Українські 

бібліологічні вісті» [234]. 

У першому номері харківського критико-бібліографічному часопису 

«Голос друку» побачила світ рецензія В. Міяковського на працю іншого 

лідера українського руху ХІХ ст., а саме статтю М. Костомарова 

«Украинский сепаратизм», яку у 1921 р. надрукувало Всеукраїнське 

державне видавництво як другу книжку серії «Історико-революційної 

бібліотеки». М. Костомаров написав цю статтю у 1863 р. для часопису 

«Голос», але тоді вона так і не побачила світ унаслідок заборони цензури. В. 

Міяковський розглядав працю М. Костомарова як «надзвичайно цінний 

документ», що відображав не тільки світогляд автора статті, а й думки та 

прагнення української інтелігенції 1860-х рр. [150]. Зазначимо, що рецензія 

В. Міяковського на працю М. Костомарова не була включена до 

опублікованої бібліографії вченого [382, c. 33]. 
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Досліджуючи українську громадську думку ХІХ ст., В. Міяковський 

багато уваги приділяв висвітленню історії національної літератури та 

публіцистики, яку, як зауважував історик, більшою мірою можна було 

вивчати за забороненими цензурою українськими рукописами, аніж за тими 

творами, що були надруковані. На думку вченого, боротьбу з цензурою за 

українську друковану продукцію як соціально-культурний феномен 

розпочали кирило-мефодіївці й продовжили «шестидесятники» за часів, коли 

«нове піднесення громадської думки» зробило українську «книжку 

культурним чинником» [137; 138]. Про зусилля українських громадсько-

культурних діячів і літераторів налагодити у 1860-х рр. друк українських 

творів і випуск українських часописів йдеться у таких працях В. 

Міяковського, як «Дві рукописи 60-х років, заборонені цензурою», «До 

історії «Чернігівського листка», «З історії «Основи», «До історії української 

журналістики», «3 історії української книжки» тощо. 

Предметом дослідження В. Міяковського також стали віднайдені в 

архівах революційні прокламації, які у середині ХІХ ст. розповсюджували в 

Україні різні політичні сили, намагаючись залучити українців до реалізації 

своїх політичних планів. Так, у 1920 р. Державне видавництво України в 

рамках серії «Історико-революційна бібліотека» видало підготовлений 

В. Міяковським збірник «Революційні відозви до українського народу 1850–

1870-х рр.», а у 1922 р. часопис «Голос друку» опублікував працю вченого 

«Друкування революційних відозв у друкарні Києво-Печерської Лаври в 1862 

році» [151]. 

В. Міяковському належить також першість у публікації документів із 

історії діяльності «хлопоманів» [382, c. 33]. Так, у часописі «Наше минуле» 

за 1919 р. він вперше опублікував матеріали рукописного сатирично-

гумористичного журналу «Помийниця», що у 1863–1864 рр. видавали члени 

української Київської громади – студенти Київського університету [145]. У 

іншій своїй праці В. Міяковський оприлюднив вірш «Споминок смерті 
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Тараса Шевченка» [133], автором якого був член польського гуртка 

хлопоманів, у майбутньому відомий письменник і громадський діяч 

П. Свєнціцький, що обстоював окремішність українського народу перед 

поляками і росіянами. 

Особливо важливим був внесок В. Міяковського у публікацію  

документів слідчих справ про видатних представників українського руху. 

Зокрема, у громадсько-політичному і літературно-науковому щомісячнику 

«Червоний шлях» побачила світ праця вченого «В. Б. Антонович перед 

слідчою комісією», у якій автор, аналізуючи документи слідства, вперше 

висвітлив діяльність В. Антоновича як одного з організаторів 

хлопоманського руху, а також розкрив склад хлопомаського гуртка у Києві 

на початку 1860-х рр., основні завдання й методи діяльності хлопоманів та 

ідеологічні засади хлопоманської течії. У цій розвідці вчений відобразив і 

стосунки між хлопоманами та польськими національними організаціями 

напередодні польського повстання 1863 р. Маючи намір розширити 

джерельну базу з історії розвитку українського руху в 1860-х рр., В. 

Міяковський в журналі «Україна» опублікував невідомі сторінки спогадів 

В. Антоновича, у яких очільник хлопоманів розповідав про суд польського 

дворянства над ним та його прибічниками, яких поляки звинувачували у 

зраді шляхетному класу, про переслідування з боку поліції членів 

хлопоманського руху та початок діяльності української громади у Києві 

[152]. Дослідженню обставин розриву В. Антоновичем зв’язків із польськими 

політичними колами та його переходу на українські позиції присвячена 

праця В. Міяковського «Володимир Антонович» [228, c. 322–334]. На базі 

слідчих документів В. Міяковський також відобразив участь в українському 

національному русі 1860-х рр. К. Михальчука, Б. Познанського і 

П. Чубинського [156; 168; 172]. 

У статті «Київська громада» В. Міяковський зробив спробу визначити 

сутність шістдесятництва в контексті розвитку суспільно-політичного руху в 
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Україні в ХІХ ст. Український громадський рух кінця 1850–1860-х рр. 

історик вважав «продовженням того, про що мріяли і чого не зробили» члени 

Кирило-Мефодіївського товариства. На думку вченого, шістдесятникам 

вдалося зреалізували окремі плани кирило-мефодіївців, «вилущивши» 

життєвий зміст з утопічних проектів братчиків, а «мрійний ідеалізм» діячів 

сорокових років, їхнє слов’янофільство і месіанізм перетворити на ясну 

народницьку ідеологію [228, c. 265]. 

Додамо, що у 1919 р. В. Міяковський розпочав роботу над збірником 

статей і документів «В шостидесятих роках». В Інституті рукопису НБУВ 

зберігається «План видання збірника матеріалів по історії українського 

громадського руху під заголовком «В шостидесятих роках», що В. 

Міяковський надіслав до видавництва «Друкар», та його угода з «Друкарем» 

від 20 листопада 1920 р., згідно якої видавництво мало надрукувати збірник у 

кількості п’яти тисяч примірників [100, арк. 7]. Із документів можна 

дізнатися, що В. Міяковський планував підготувати збірник обсягом 

п’ятнадцять друкованих аркушів, який мав складатися з дев’ти розділів, до 

кожного з яких входили б аналітична стаття та блок документів, виявлених 

ученим у київських архівах. Оскільки в літературі досі не публікувався зміст 

цього збірника, вважаємо доцільним навести його повністю зі збереженням 

стилістики, орфографії та пунктуації автографу В. Міяковського: «Зміст 

збірника має бути таким: 

І. Основні риси хлопоманства (вступна стаття). 

Матеріали: 1. Огляд діяльності української молоді, що було зроблено 

Київськ[им] ген[ерал]-губ[ернатором] [у] листі українців до «Русского 

Вестника». 2. Низка документів з діла під заголовком «О существующих в 

Киеве, Харькове и Полтаве обществе хлопоманов». 3. Доноси: анонімний на 

Івана Кулжинського. 

ІІ. Молоді роки Володимира Антоновича (вступна стаття). 
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Матеріали: 1. Справа Йос[ипа] Ге. 2. Справа Огризко. 3. Діло про 

комуністичний гурток молоді. 4. Навколо справи Антонович-Падолиця. 

Польська відозва про Антоновича. Памфлет Л. Синицького. Відповідь 

Антоновича. Зізнання Антоновича перед слідчою комісією. 5. Лист до 

сестри. 6. Зізнання Варавського перед слідчою комісією про українську 

справу й роль Антоновича. 7. Етнографічна карта. 

ІІІ. Брати Рильські (вступна стаття). 

Матеріали: 1. Низка документів з діла про «Основу» та 

«Комуністичний гурток». 2. Зізнання Т. Рильського перед слідчою комісією. 

3. Зізнання Антоновича про Рильського й його справу. 4. «Начерк історії 

українського народу» Т. Рильського (текст).  

ІV. Справжній демократ (вступна стаття). 

Матеріали: Низка документів про діяльність Б. Познанського серед 

селян. 2. Низка урядових документів в справі шлюбу Познанського з 

селянкою. 3. Лист М. Поль до Б. Познанського. 4. Рапорти, листи, зізнання, 

пояснення Б. Познанського з приводу різних справ. 

V. Павло Чубинський до заслання (вступна стаття). 

Матеріали: 1. Низка документів з справи під заголовком «О ложных 

толках, внушаемых крестьянам Павлом Чубинским». 2. Діяльність 

П. Чубинського в генерал-губернаторським освіченню. 3. Низка матеріалів 

про родину Чубинських з справ В. Потоцького й В. Синегуба. 

VІ. Обвинувачення К. Михальчуку в неблагонадійності (вступна 

стаття). 

Матеріали: 1. Пояснення К. Михальчука з приводу обвинувачення в 

розповсюдженні українських книжок. 2. Обвинувачення родини Михальчуків 

в допомозі польським повстанцям.  

VІІ. Дрібні діячі української справи (вступна стаття). 

Матеріали: 1. Справа В. Потоцького й В. Синегуба. 2. Справа 

Красовського. 
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VІІІ. Початок старої громади (стаття). 

Матеріали: Зізнання громадян перед слідчою комісією. 2. Навколо 

похорон Т. Шевченка. 3. Розповсюдження книжок. 4. Заведення шкіл (справа 

Мальгерба). 

ІХ. Побутові з’явища (стаття). 

Матеріали: Низка документів з адміністративних діл про вживання 

студентами селянського вбрання» [100, арк. 1–3]. У книзі В. Міяковський 

планував помістити фотопортрети діячів 1860-х рр., які вчений виявив у 

родинному архіві Антоновичів, а також фотознімки деяких документів, як-от: 

етнографічну карту, нарисовану В. Антоновичем, автографи зізнання 

В. Антоновича та праці Т. Рильського «Начерк історії українського народу» 

тощо [100, арк. 3 зв.]. Проте, цей збірник тоді надруковано не було. 

У другій половині 1920-х рр. В. Міяковський працював над збірником 

статей «В 60-х роках на Україні» [62, арк. 37]. Його зміст, що був написаний 

рукою відомого українського бібліографа Ф. Максименка, опублікував 

історик С. Білокінь, якому Ф. Максименко у 1970-х рр. передав теку з 

паперами В. Міяковського [304, c. 219–220]. Порівнявши зміст двох 

збірників, назви яких майже тотожні, слід зазначити, що ці проекти, хоча й 

мали б розкривати деякі спільні теми, все-таки більше відрізнялися один від 

водного. У цілому, проект 1919 р. виглядає масштабнішим, ніж проект другої 

половини 1920-х рр. Проте й останній збірник через арешт вченого видати не 

вдалося.  

Низка праць В. Міяковського була присвячена історії українського 

громадського руху в 1870–1880-х рр. Так, у статтях «Ювілей цензурного акту 

1876 року» [170] та «Записка 1874 р. про український рух» [174] дослідник на 

основі документальних джерел з’ясував обставини та причини прийняття у 

травні 1876 р. російським імператором Олександром ІІ Емського указу, що 

обмежував використання української мови. В. Міяковський розглядав 

Емський указ як реакцію російського уряду на зв’язок українофільства з 
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революційно-народницьким рухом, адже у поширенні українських книжок 

серед селян та організації народної освіти українською мовою слідство 

вбачало легальну можливість для проведення як соціально-революційної 

пропаганди, так і національно-визвольної агітації [170, c. 62]. Аналізуючи 

наслідки Емського указу, спрямованого на придушення української культури, 

В. Міяковський дійшов висновку, що вони були негативними і для самої 

влади, бо «нечувані цензурні утиски українського слова» сприяли 

розповсюдженню в Україні антиросійських настроїв [170, c. 72–73]. 

У своїх дослідженнях В. Міяковський також приділяв значну увагу 

участі української наукової та творчої інтелігенції в українському 

громадському русі другої половини ХІХ ст. Зокрема, у праці «Звільнення 

Драгоманова з Київського університету» історик розкрив українофільську 

діяльність М. Драгоманова в середині 1870-х рр. та його співпрацю з 

Південно-західним відділом Російського географічного товариства у Києві та 

газетою «Київський телеграф», які були закриті на підставі Емського указу, а 

сам М. Драгоманов, як один з лідерів українського руху, змушений був 

виїхати за кордон, де продовжив свою громадську діяльність [169]. У статті 

«Письменник – народолюбець» В. Міяковський проаналізував творчість 

українського письменника І. Нечуя-Левицького, який у своїх творах 

відобразив боротьбу українського народу, зокрема, й інтелігенції за 

національне відродження [131]. В інших своїх розвідках вчений дослідив 

творчу та громадську діяльність Л. Глібова, М. Лисенка, І. Франка, П. Косача 

та ін. [175; 154; 228, c. 372–377; 114]. 

В 1952 р. у першому номері «Наукового збірника УВАН» В. 

Міяковський опублікував спогади академіка та президента ВУАН 

О. Левицького про Київську стару громаду, які висвітлювали її діяльність у 

1870-х рр., розкривали провідну роль М. Драгоманова і В. Антоновича у 

Київській громаді [118]. На цю публікацію звернув увагу М. Антонович, який 

наголосив, що вона добре показувала, як сумлінно В. Міяковський 
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«намагався зберегти дані про минуле, вишукуючи їх не лише з архівів, але 

записуючи й від живих свідків минулого» [290, c. 100–101]. 

Взагалі, М. Антонович вважав В. Міяковського одним з 

найпродуктивніших дослідників українського громадсько-політичного руху 

XIX ст. Зокрема, у своїй праці про вченого він зазначав, що «трудно сьогодні 

без подиву читати те багатство архівних матеріалів, яке свого часу витяг наш 

скрупулятно точний і докладний дослідник з «небуття» і, опублікувавши, 

зберіг для майбутніх поколінь» [290, c. 100]. 

Отже, праці В. Міяковського заклали підґрунтя для системного 

вивчення українського громадського-політичного руху ХІХ ст. 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 їхніх очільників та найбільш 

яскравих представників. У дослідженнях В. Міяковського наголошувалося на 

ідеологічній спадкоємності українських декабристів, членів Кирило-

Мефодіївського товариства, українофілів і хлопоманів 60-х рр. та 

українських автономістів-федералістів 80-х рр. ХІХ ст., в основі якого лежала 

ідея національного відродження. 

 

 

 

3.2 Проблеми історії української культури у висвітленні 

В. Міяковського 

Серед українознавчих праць В. Міяковського, що, складають близько 

140 наукових статтей та рецензій, значна частина присвячена проблемам 

української культури. Переважно – це дослідження з історії української 

літератури, де розкривається набуток національних поетів і письменників 

ХІХ і ХХ ст. та аналізуються їхні твори. Дослідник не обійшов увагою й 

досягнення українських учених, композиторів і художників, які прославили 
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національну науку і культуру. Проте В. Міяковський не тільки аналізував 

творчість окремих українських літераторів, учених і митців, а у низці своїх 

праць дослідив процеси та події, що мали істотний вплив на розвиток 

української культури. 

Так, В. Міяковський докладно висвітлив обставини прийняття 

Емського указу (1876) та розкрив його катастрофічні наслідки для 

української культури. Приводом для прийняття «высочайшего повеления», як 

зазначав історик, стала доповідна записка помічника попечителя Київського 

навчального округу, голови Київської археографічної комісії М. Юзефовича, 

у якій вкрай негативно оцінювалися зусилля української інтелігенції, 

спрямовані на розвиток національної культури і науки. Критику з боку 

попечителя Київського навчального округу викликали діяльність Південно-

західного відділу Російського географічного товариства та редакції газети 

«Киевсъкий телеграф», проведення в Києві у 1874 р. Третього археологічного 

з’їзду та перепису населення, що, на думку чиновника-українофоба, мали 

занадто українознавчу спрямованість, а діяльність українських літераторів 

ним розглядалася як «прикрытое благовидными формами посягательство на 

государственное единство и целостность России» [137, c. 1823–1824]. 

Особливе несприйняття у М. Юзефовича, як зазначав дослідник, викликало 

видання й розповсюдження книг і брошур на українській мові та переклад 

українською російських творів. Після прийняття Емського указу, українська 

культура розвивалася в умовах жорстких утисків, а «цензурний терор» був 

спрямований на «вимирання» всього українського [137, c. 1823–1824]. 

Досліджуючи національне культурне життя початку ХХ ст., В. 

Міяковський зауважив, що під час Першої світової війни «за українською 

руїною – настала руїна галицька», де на західноукраїнських землях, зайнятих 

Росією, були заборонені діяльність «Просвіти» та Наукового товариства імені 

Шевченка, закриті книгарня НТШ й українські наукові та періодичні 

видання, зокрема часописи «Рада», «Діло», щотижневики «Маяк», «Світло», 
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«Літературно-науковий вісник», масово проводилися арешти і заслання 

української інтелігенції. Вчений констатував, що тоді «удари проти 

українства, проти химерної можливості якогось сепаратизму падали цілком 

на культурну справу, бо в ній полягав осередок національного життя» [140, c. 

66]. 

Велику увагу В. Міяковський приділив висвітленню культурних 

процесів в Україні під час національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. У 

«Літературно-науковому віснику» вчений опублікував статтю «Культурні 

здобутки» (1919), у якій розглядав відновлення національного культурного 

життя у контексті становлення української державності. У статті зазначалося, 

що відродження національної освіти, науки і культури розпочалося лише з 

розбудовою Української держави. Головними досягненнями у культурній 

сфері, на думку В. Міяковського, стали заснування УАН і Національної 

бібліотеки [140, c. 69]. Вчений наголосив, що створення Української академії 

наук у країні, де ще донедавна не визнавалася рідна мова, мало важливе 

національне і державне значення й давало можливість українському народу 

нарівні з іншими народами брати участь у вирішенні нагальних завдань 

людства[140, c. 72]. 

У своїх працях В. Міяковський неодноразово торкався питань 

діяльності УАН, підкреслюючи її великий внесок у розвиток національної 

науки і культури. Варто зазначити, що УАН, у якій працювали такі видатні й 

всесвітньо відомі вчені, як С. Єфремов, А. Кримський, Д. Багалій, 

М. Василенко, О. Левицький, науковець вважав «бастіоном українства» [228, 

c. 427]. Для багатьох співробітників УАН «центром дослідної роботи», як 

відзначав історик, стали діяльність і творчість видатних українських митців 

Т. Шевченка та П. Куліша. У 1920-х рр. до УАН було передано архів 

П. Куліша, у якому відклалися епістолярій письменника, його записки та 

автографи творів. Це створило документальну базу для вивчення життя та 

культурної спадщини П. Куліша, за дослідження яких взялися 
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М. Могилянський, О. Дорошкевич, П. Рулін, М. Зеров, В. Петров та ін. 

Результатом цих студій, став академічний збірник, присвячений діячу, а 

літературознавець Є. Кирилюк підготував повну бібліографію публікацій 

П. Куліша та праць про нього [228, c. 448]. 

У статті «Культурні здобутки» В. Міяковський відобразив й перші 

кроки творення національної книгозбірні та розкрив концепцію її розбудови 

як бібліотеки європейського рівня. Зокрема, він писав: «Під час державного 

будівництва утворенню Національної бібліотеки надавали особливе 

державне значення. Малося на меті, в рівень з культурними європейськими 

державами, закласти велику книгозбірню всесвітнього типу, яка б гуртувала 

в собі все, що витворено людською думкою та знаттям по всіх науках, і яка б 

давала спромогу познайомитися в як найповнішій мірі з світовою 

літературою на всіх мовах» [140, c. 72]. Учений був переконаний, що 

новоутворена Національна бібліотека стане центром культурного і наукового 

життя в Україні. 

Українська революція сприяла активізації національного літературно-

мистецького життя. Відроджувалися українські видання, які масовими 

тиражами друкували навчальну, художню та наукову літературу українською 

мовою, засновувалися нові часописи, утворювалися літературні та мистецькі 

об’єднання. У часи революційних перетворень В. Міяковський активно 

співпрацював з критично-бібліографічним часописом «Книгарь», що 

публікував статті, рецензії та повідомлення про діяльність і плани 

видавництв, нові книжки та бібліотечні справи. На шпальтах цього журналу 

вчений надрукував низку рецензій на тогочасні видання. Зокрема, у 1919 р. 

побачила світ його рецензія на літературно-мистецький тижневик 

«Мистецтво», що виходив у Києві за спільною редакцією Г. Михайличенка та 

М. Семенка як видання Української секції Всеукліткома. Критично оцінивши 

курс часопису на утвердження, так званого, «пролетарського» мистецтва на 

противагу «загальнолюдському, світовому» мистецтву, В. Міяковський все ж 
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підтримав ідею випуску фахового мистецтвознавчого журналу в Україні 

[148, c. 1720]. 

Позитивну оцінку В. Міяковського отримав доведений до 1 січня 

1917 р. бібліографічний покажчик І. Владиславлєва «Русские писатели ХІХ–

ХХ ст.», у якому поряд з російським письменниками наводилися 

біобібліогафічні відомості й про деяких українських літераторів, зокрема 

Т. Шевченка і Марка Вовчка. У рецензії наголошувалося, що створення 

аналогічного покажчика про українських письменників є нагальним 

завданням для українських бібліографів [146, c. 1487]. 

У 1918 р. у «Літературно-науковому віснику» В. Міяковський 

опублікував рецензію на книгу українського державного діяча та 

літературного критика С. Петлюри «Незабутні. Літературно-критичні 

мініатюри», до якої увійшли есеї публіциста про видатних представників 

української культури: Т. Шевченка, І. Карпенко-Карого, І. Франка, 

М. Коцюбинського і К. Михальчука. На думку В. Міяковського, автору 

збірки вдалося зацікавити читача власними враженнями від діяльності та 

творчості непересічних українських митців [107]. 

В. Міяковський стежив за публікаціями з української проблематики в 

російських журналах. У своєму нарисі «По російських історичних журналах 

1918 р.» учений зауважив, що питання української історії та літератури 

завжди перебували у полі зору російських дослідників. Водночас 

В. Міяковський змушений був констатувати, що за період Української 

революції кількість статей на українські теми в таких російських журналах як 

«Былое», «Голос минувшего» і «Русская старина» помітно зменшилася. А в 

тих небагатьох публікаціях з україніки, що побачили світ на сторінках 

російських часописів, українські національно-визвольні змагання й політичні 

та культурні перетворення в Українській державі, спрямовані на національне 

відродження, оцінювалися, як правило, негативно. Ворожу позицію 
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російської інтелігенції автор пояснював несприйняттям того, що українці 

«мусили взяти свою справу в свої власні руки» [144, c. 201]. 

Тема україніки в російських виданнях цікавила В. Міяковського й 

надалі. У 1923 р. на шпальтах журналу «Бібліологічні вісті», який видавав 

УНІК за редакцією Ю. Меженка, побачила світ праця вченого ««Ucraіnica» в 

останньому виданні творів О. І. Герцена» [155]. У статті В. Міяковський 

репрезентував матеріали з історії України та української літератури, виявлені 

ним у перших дев’ятнадцяти томах повного зібрання творів і листів 

О. Герцена, що з 1917 р. виходили у Петрограді під редакцією історика 

російської журналістики М. Лемке.  

У «Бібліологічних вістях», що за час свого видання (1923–1930), як 

зазначав В. Міяковський, перетворилися на «прекрасно редагований фаховий 

журнал, до співробітництва в якому притягнуто було найвидатніші наукові 

сили в галузі книгознавства», вчений також опублікував статті з проблем 

історії цензури [170] та історії української журналістики [153]. 

Другу половину 1920-х рр. В. Міяковський визначав як добу «розквіту 

і надій» в усіх сферах національного культурного життя, період, коли 

«українська культура йшла до якоїсь вищої мети» [233, c. 4]. Зокрема, тоді в 

літературі діяли «неокласики», творчість яких високо оцінювалася вченим, а 

в УАН «величезну роботу» розгорнув історик М. Грушевський. Ознакою 

багатогранного духовного життя стала діяльність численних наукових 

товариств, у тому числі й Українського бібліологічного товариства, що було, 

як наголошував В. Міяковський, витвором видатних українських митців і 

науковців: М. Макаренка, В. Касіяна, А. Середи, С. Маслова, Ю. Меженка, 

Я. Стешенка та ін. [233, c. 4]. 

Розглядаючи літературно-мистецьке життя в Україні за часів 

радянської влади, В. Міяковський окреслив дві проблеми, які, на його погляд, 

у радянську добу визначали напрями боротьби за українську культуру: перша 

– це співвідношення національного та інтернаціонального в літературі й 
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мистецтві; друга – співвідношення двох культур, української та російської. 

Для «справжньої» української культури, як наголошував учений, були 

притаманні «національний характер і орієнтація на Європу» [239, c. 28]. 

Спроба витворення пролетарської культури, яку здійснювали апологети 

комуністичного режиму, на переконання В. Міяковського, виявилася 

невдалою і тільки засвідчила, що ніякої окремої пролетарської культури не 

існувало. Метод соціалістичного реалізму в літературі та мистецтві, що 

культивувався радянською владою під час соціалістичної розбудови, як 

зазначав учений, «закривав очі на всі темні боки цього будівництва», а 

«сучасний Гоголь, який гостро і різко поставив би питання про болячки 

нового часу», як з гіркотою зауважував В. Міяковський, був би «засуджений 

на позбавлення всіх людських прав і на перевиховання в іншому дусі на 

совєтській каторзі» [239, c. 28]. 

Питання переслідування українських літераторів з боку радянської 

влади В. Міяковський торкнувся у статті «Лебединий спів (епізод з 

підсовєтського літературного життя)», у якій висвітлив драматичну долю 

поета-неокласика М. Драй-Хмари, що зазнав нищівної критики після 

публікації свого сонету «Лебеді», а згодом був арештований і засланий на 

Колиму, де і загинув. Репресій або гонінь зазнали й інші представники 

«п’ятірного грона неокласиків» – М. Зеров, П. Филипович, О. Бургардт 

(Юрій Клен) і М. Рильський, для яких сонет М. Драй-Хмари також став 

«лебединим співом», адже час, коли можна було вільно висловлювати свої 

думки і почуття, залишився у минулому. В статті засуджувався 

комуністичний тоталітарний режим, що нищив найкращих українських 

поетів у «розквіті сил і таланту» [239, c. 32]. 

Про трагічну долю митця в радянській Україні йдеться у статті 

В. Міяковського «Юхим Михайлів – нездоланий митець», що була 

присвячена репресованому у 1935 р. українському художнику-символісту, 

поету і мистецтвознавцю Ю. Михайліву, творчість якого, як зазначав учений, 
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була «кричущим запереченням «соціалістичного реалізму», що залізною 

рукою комуністичної партії насаджувалася у всіх ділянках мистецтва» [243, 

c. 15]. Провина митця полягала в тому, що він не створив жодного твору, 

який би «славословив» радянську дійсність. Мистецькій стихії 

Ю. Михайліва, як наголошував В. Міяковський, був притаманний 

національний характер, а створені художником образи України-чайки, 

плачучої Ярославни, зруйнованих Золотих Воріт, загубленої гетьманської 

булави відображали трагічну й героїчну національну історію та нагадували 

про втрачену Україною державність. За це, на переконання вченого, митця в 

радянській державі було «винищено «вогнем і мечем» [243, c. 15]. До 

висвітлення діяльності та творчості Ю. Михайліва науковець повертався й в 

інших своїх працях та спогадах [195; 121; 244], адже вважав своїм обов’язком 

писати про «заслужених перед Україною її талановитих синів», імена яких за 

радянської доби намагався викреслити з народної пам’яті [243, c. 15]. 

У розвідці «Як зруйновано Золотоверхового Михайла в Києві» 

В. Міяковський відобразив жертовну боротьбу вчених-мистецтвознавців 

М. Макаренка і Д. Айналова за збереження всесвітньо відомої пам’ятки 

давнього мистецтва та викрив сталінських урядовців і чиновників, які були 

винні у знесенні Свято-Михайлівського Золотоверхого собору. У статті 

зроблено висновок, що радянська доба призвела до «повного занепаду справи 

збереження пам’яток давнього українського мистецтва» [191]. 

Стан української культури за тоталітарного режиму В. Міяковський 

порівнював з «великою катастрофою», під час якої з УАН були «вирвані 

найкращі сили», а «чудесні» національні наукові та культурні установи, що 

так плідно працювали у 1920-х рр., «потоптані й знівечені», зокрема, 

припинили свою діяльність УНІК та Українське бібліологічне товариство, 

перестав виходити часопис «Бібліологічні вісті» тощо [233, c. 5]. І лише після 

Другої світової війни, перебуваючи в еміграції, за «нових європейських 

умов», українська творча та наукова інтелігенція спромоглася відтворити 
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Українську вільну академію наук, організувати наукові та культурні 

товариства, заснувати українські бібліотеки, музеї, архіви й часописи, що 

діяли у найкращих національних академічних і культурних традиціях. 

Діяльність українських наукових та культурних інституцій за кордоном 

В. Міяковський відобразив у низці своїх праць, як-от: «Вільна українська 

преса в 1945 р.», «Українська Вільна Академія Наук (1945–1947)», «Музей-

архів УВАН і церковний відділ його», «Музей-архів імені Д. Антоновича 

Української Вільної Академії Наук» [112; 117; 221; 224]. 

Аналізуючи творчу діяльність В. Міяковського, Лариса Залеська-

Онишкевич зазначала, що переважна більшість праць вченого стосуються 

проблем історії та літератури ХІХ ст. Так, за її підрахунками, 126 статей 

В. Міяковського присвячено творам і постатям ХІХ ст., тоді як подіям і 

творчості митців ХХ ст. – лише 50 [327, c. 528]. З українських літераторів, 

митців і вчених ХІХ ст. увагу дослідника привернула творча діяльність 

І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, П. Куліша, 

М. Костомарова, Л. Глібова, О. Стороженка, О. Огоновського, О. Кониського 

та ін.  

У 1919 р. у газеті «Слово» побачили світ розвідки В. Міяковського 

про О. Огоновського і О. Стороженка. У статті, присвяченій 

О. Огоновському, констатувалося, що мовознавчі дослідження цього вченого 

«далеко просунули» українську філологічну науку. З творчого доробку 

О. Огоновського В. Міяковський виділив «Історію літератури руської», до 

якої, на його думку, постійно будуть звертатися дослідники української 

літератури, адже найбільшою заслугою автора однієї з перших 

узагальнюючих робіт з історії національної літератури було «досконале 

використання джерел, як друкованих, так і недрукованих» [135]. 

Розглядаючи творчу спадщину українського письменника і етнографа 

О. Стороженка, В. Міяковський зауважив, що національну славу літератору 

принесли його історичні оповідання. Вчений наголосив, що О. Стороженко 
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«любив Україну» та «ідеалізував минуле українського народу», а його творам 

були притаманні «надзвичайно гарна мова», захоплюючий сюжет та 

«яскравий народний гумор» [143]. 

За п’єсою О. Стороженка про легендарного козацького отамана 

Тараса Гаркушу український драматург М. Старицький написав лібрето для 

першої опери М. Лисенка «Гаркуша», на що В. Міяковський звернув увагу у 

своїй розвідці «Невідомі твори М. В. Лисенка (За ненадрукованими 

матеріалами)». Досліджуючи спогади М. Старицького та архівні документи з 

фонду Київського генерал-гебернатора у КЦІА про надання у 1864 р. дозволу 

студентам Київського університету на організацію концерту, де мали 

виконуватися українські твори, В. Міяковський з’ясував, що першими 

спробами використання М. Лисенком мелодій українських народних пісень 

стали його «музичні ілюстрації» до п’єс І. Котляревського «Наталка 

Полтавка» і В. Гоголя «Простак», які пролунали під час студентського 

концерту. З них, як зазначав В. Міяковський, і розпочався шлях М. Лисенка 

до створення «справжньої народної опери» [154]. 

В. Міяковський був автором низки рецензій на видання творів 

українських письменників ХІХ ст. та на дослідження, у яких розглядалася 

творчість національних літераторів ХІХ ст. Рецензуючи збірник творів 

О. Кониського, що вийшов у Полтаві в 1918 р., учений визнав важливим 

завданням перевидання творів письменника, бо велика частина його 

літературної спадщини залишалася мало відомою українському читачу [111].  

Увагу В. Міяковського привернула й праця В. Бойка «Марко Вовчок. 

Історико-літературний нарис», що побачила світ у Києві в 1918 р. Детально 

проаналізувавши зміст книги, В. Міяковський змушений був зробити 

висновок, що рецензована ним праця про Марка Вовчка мала лише 

«претензію на науковість». В. Бойку, на його думку, не вдалося застосувати 

наукові методи дослідження й вирішити жодного питання, яке б стосувалося 

творчості письменниці. Учений рекомендував літературознавцям зосередити 
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свої зусилля на дослідженні сюжетів, форми,мови творів Марка Вовчка та 

якою мірою на її творчість вплинули Т. Шевченко і П. Куліш [141]. 

Цікавила В. Міяковського й непересічна постать українського 

письменника, літературознавця, публіциста, історика, фольклориста, 

дослідника творчості Марка Вовчка та редактора першого повного видання 

«Кобзаря» (1907) в Росії В. Доманицького. У журналі «Наше минуле» вчений 

опублікував лист В. Доманицького до М. Требінської, який був написаний 

літератором у французькому Аркашоні 15 квітня 1910 р., тобто за декілька 

місяців до його передчасної смерті. Цей лист В. Міяковський виявив серед 

архівних документів Київського губернського жандармського управління. Із 

супровідної до публікації розвідки, де він прокоментував вищезгаданий лист, 

а також навів цитати з листів В. Доманицького до критика й 

літературознавця Ф. Матушевського, читач дізнавався про трагічну долю 

українського вченого-емігранта, який, вже будучи смертельно хворим, мріяв 

«побачити рідну землю й дорогих людей», та його видавничі плани, адже й 

прикутий до ліжка науковець готував до друку «Історію України-Русі» 

Миколи Аркаса та третє видання «Кобзаря» Т. Шевченка [108]. 

Взагалі епістолярну спадщину будь-якого письменника 

В. Міяковський розглядав як джерело, що містило ключ до пізнання його 

творчої лабораторії й давало змогу з’ясувати умови та «атмосферу, у якій 

працював митець» [139, c. 1441–1442]. Для дослідника творчості 

письменника його листи, на думку вченого, були цікавішими від інших 

джерел, наприклад, такого як щоденник літератора, оскільки у листуванні зі 

своїми колегами, друзями, видавцями і рідними, тобто різними, але 

близькими людьми, митець, як правило, відверто й всебічно обговорював 

свої творчі ідеї та плани [383, c. 51].  

У 1919 р. побачили світ дослідження В. Міяковського, присвячені 

огляду опублікованої епістолярної спадщини М. Коцюбинського, а саме його 

листів до літературознавця й видавця творів письменника в Галичині 
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В. Гнатюка (листи вийшли друком як окреме видання у Львові в 1914 р. з 

передмовою В. Гнатюка), літературного критика М. Могилянського, який був 

біографом і перекладачем на російську мову оповідань М. Коцюбинського (ці 

листи опублікував журнал «Наше минуле» у 1918 р.), та дружини 

письменника В. Коцюбинської (Дейш), що упорядкував і надрукував у 

1919 р. на сторінках «Літературно-наукового вісника» художник М. Жук, 

якого єднала з родиною Коцюбинських багаторічна дружба. Дослідивши 

епістолярій літератора, В. Міяковський побачив М. Коцюбинського 

«надзвичайно скромним письменником» і «справжнім митцем», який не 

«почував своєї мистецької сили» і, як творець, постійно був «незадоволений 

собою», ретельно опрацьовував і протягом тривалого часу переробляв свої 

оповідання [139, c. 1445–1447]. Для листів М. Коцюбинського, як 

підкреслював В. Міяковський, були характерні щирість і ліризм, що робило 

їх схожими з оповіданнями письменника. Вивчаючи епістолярну спадщину 

літератора, В. Міяковський віднайшов схожість сюжетів окремих листів 

письменника з такими його оповіданнями, як «На камені», «Хвала життю», 

«На острові» тощо [142]. 

Низку своїх праць В. Міяковський присвятив аналізу діяльності та 

творчості українських поетів, зокрема, Лесі Українки та Миколи Зерова. На 

науковому засіданні з нагоди 30-річчя від дня смерті видатної української 

письменниці, що відбулося у київському Будинку вчених у вересні 1943 р., 

учений виступив з доповіддю «Сонет у Лесі Українки», яку в 1945 р. у 

Ауґсбурзі опублікував часопис «Світання» під назвою «Сонет у Лесі 

Українки (Пам’яті Миколи Зерова)». У дослідженні В. Міяковський 

підкреслив, що всі сонети Лесі Українки написані у класичній для сонету 

формі, та наголосив, що вона разом з І. Франком була «піонером щодо 

запровадження західноєвропейських поетичних форм» в «практику 

української поезії» [231, c. 23]. До творчості славетної української поетеси та 
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членів її родині, які залишили помітний слід в українській культурі, вчений 

звертався і в інших своїх працях [147]. 

Про М. Зерова В. Міяковський підготував розвідку «Сонетний пір (з 

приводу появи «Сонетарія» М. Зерова)». З неї дізнаємося, що сонет, як 

поетичну форму, та історію сонету В. Міяковський почав досліджувати, 

перебуваючи у засланні в Карелії. Він «ретельно колекціонував сонети всіма 

мовами з усіх книжок, які траплялися під руку», що «прикрашало» його 

таборове життя. Повернувшись після заслання до Києва, вчений продовжив 

досліджувати сонети, вже маючи можливість працювати з науковою 

літературою та творами українських та іноземних авторів, що відклалися у 

ВБУ. Про захоплення В. Міяковського сонетами та його колекцію дізнався 

М. Зеров, який, зустрівшись з вченим, запропонував влаштувати «Сонетний 

пір», де мали б пролунати сонети поета та найкращі твори з колекції В. 

Міяковського. Однак невдовзі М. Зерова було заарештовано, але його сонети 

збереглися й у 1948 р. були видані за кордоном. Ознайомившись зі збіркою 

віршів М. Зерова, В. Міяковський охарактеризував поета як «тонкого 

чудесного майстра» сонету, поетичний голос якого «бринить» мов «струна 

під смичком віртуоза» [228, c. 430–432]. 

М. Зеров був лідером групи українських поетів-неокласиків, кожен з 

яких, як зазначав В. Міяковський, «віддав свою данину» сонету як 

«викінченій» поетичній формі. Так, багато «прекрасних довершених 

канонічних сонетів» створив О. Бургардт (Юрій Клен) [228, c. 421–422], 

набуток якого вчений проаналізував у своїх працях «Літературно-наукова 

спадщина Юрія Клена» та «Юрій Клен», наголосивши, що творча 

особистість Юрія Клена-Освальда Бургардта поєднувала в собі «глибокого 

науковця дослідника, прекрасного знавця європейських літератур, 

надзвичайного майстра поетичної форми і талановитого оповідача-новеліста» 

[228, c. 418]. Творчість ще одного представника групи «неокласиків», поета, 

перекладача і літературознавця М. Драй-Хмари В. Міяковський дослідив у 
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статті «Золоті зернятка (Пам’яті М. Драй-Хмари)». Ця праця вийшла друком 

в 1943 р. у журналі «Наші дні», а поруч зі статтею вчений опублікував вірш 

М. Драй-Хмари «Маленькій Оксані», характерний для творчої вдачі поета 

[190]. 

Перебуваючи у середовищі творчої інтелігенції, яка згуртувалася 

навколо журналу «Наші дні», В. Міяковський розпочав збирати матеріал для 

«Провідника по новій українській літературі» [229, c. 103]. Під час роботи 

над бібліографічним довідником до вченого потрапили рукописна збірка 

віршів чернігівського поета Аркадія Казки «Lamentobile» («Сумливе») та 

низка листів останнього до В. Модзалевського 1917–1918 рр., що розкривали 

постать А. Казки як «першого неокласика української літератури» [229, c. 

104]. Аналізу його творчості літературознавець присвятив статтю «Біля 

джерел неокласики», яку у 1944 р. опублікувала берлінська газета 

«Українська дійсність». Цю розвідку, що не була включена до бібліографії В. 

Міяковського, у 2005 р. передрукував «Сіверянський літопис» [229]. У 

дослідженні вчений пожалкував, що підготовлена А. Казкою у 1919 р. збірка 

поезій «Перший вінок» не побачила світ. Поету так і не судилося в повній 

мірі реалізувати свій непересічний талант, у вересні 1929 р. він був 

заарештований у справі СВУ і, не витримавши тортур, загинув у в’язниці 

[383, c. 52]. 

В. Міяковський у статті про А. Казку звернув увагу на любов поета до 

української старовини, що, за здогадками вченого, імовірно сформувалися 

під впливом чернігівського мистецького оточення, зокрема гуртка 

В. Модзалевського [229, c. 105]. З протоколів допитів А. Казки, які дослідив 

чернігівський письменник В. Шкварчук, можна переконатися у влучності 

припущень В. Міяковського [398]. Серед українського культурного 

співтовариства Чернігова А. Казка також виділяв родину публіциста і 

громадського діяча М. Могилянського. В. Міяковський добре знав родину 

Могилянських, яка, за визнанням ученого, жила високими інтелектуальними 
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інтересами і змогла дати українській літературі двох визначних 

представників – Ладю Могилянську в поезії та Дмитра Тася 

(Д. Могилянського) в прозі [228, c. 440]. Л. Могилянській, доля якої склалися 

так же трагічно, як і у її земляка-поета А. Казки, В. Міяковський присвятив 

статтю «У день Івана Купала (пам’яті Ладі Могилянської)», де 

відгукнувшись на розстріл поетеси у 1937 р., з гіркотою зауважив, що «Ладя 

Могилянська загинула у розквіті літ,… не давши того, що міг дати її талант» 

[228, c. 441]. 

В. Міяковського та М. Могилянського, яких М. Антонович називав 

«душевними братами», поєднувала багаторічна спільна праця у Постійній 

комісії ВУАН зі складання «Біографічного словника діячів України» і велика 

дружба [341, c. 28-33]. Історик Г. Курас, який дослідив листування між двома 

вченими, зазначав, що В. Міяковський до останнього морально підтримував 

М. Могилянського, який після звільнення з ВУАН у 1933 р. та втрати Ладі й 

Дмитра змушений був переїхати до Дніпропетровська, де мешкала його 

молодша донька Ірина, єдина з дітей письменника, яку не зачепила хвиля 

репресій. До кінця життя В. Міяковський зберіг світлу пам’ять про 

М. Могилянського, про якого вже на схилі літ вважав своїм обов’язком 

написати спогади, та цей намір ученому здійснити не вдалося [341, c. 31–32]. 

Зазначимо, що В. Міяковський надавав велике значення мемуарам, як 

важливому джерелу біографічних та історико-культурних досліджень [383, c. 

52]. Очолюючи українські архівні установи, вчений мріяв організувати 

видання серії «Бібліотека українських мемуарів» і постійно спонукав до 

написання спогадів своїх сучасників. Наприкінці 1940-х рр. осередок 

української культури й освіти у Вінніпезі видав «Спогади» видатного 

українського диригента та композитора О. Кошиця. Публікація стала 

приводом для написання В. Міяковським статті «Спогади Олександра 

Кошиця», де вчений охарактеризував видані мемуари як «надзвичайну 

книгу», що розкривала постать «великого музики» та його любов до України 
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й українського народу, яким були присвячені життя та творчість генія [228, 

449–455]. 

Спогади ж самого В. Міяковського стали підґрунтям для багатьох 

його праць про українських літераторів (М. Зерова, О. Бургардта (Юрія 

Клена), В. Петрова, О. Косач-Кривинюк та ін.), митців (Ю. Михайліва) та 

вчених (Д. Антоновича, Д. Дорошенка, П. Зайцева, В. Дорошенка та ін.). 

Історик Л. Винар у своїй рецензії на збірник праць В. Міяковського 

«Недруковане і забуте», у якому була опублікована низка мемуарів вченого 

про українських діячів, зазначив, що його спогади про П. Зайцева, 

Д. Дорошенка, О. Косач-Кривинюк «дають цікавий матеріал» до висвітлення 

їхнього життя й оточення [228, c. 187]. 

Якщо розглянути дослідження В. Міяковського про видатних 

українських учених, а він був автором розвідок про наукову діяльність 

Д. Антоновича,  Л. Білецького, М. Грушевського, В. Дорошенка, 

Д. Дорошенка, В. Доманицького, П. Зайцева, М. Новицького, 

О. Огоновського та ін., то ці праці не тільки розкривають особистий внесок 

науковців у розвиток національної науки і культури, а й дають можливість 

прослідкувати окремі тенденції розвитку наукового та культурного життя 

українців середини ХІХ – середини ХХ ст. як на терені України, так і поза її 

межами [383, c. 52]. 

Зокрема, у праці, присвяченій історику української літератури й 

славісту П. Зайцеву, якого В. Міяковський охарактеризував як «вдумливого 

дослідника» Т. Шевченка та «тонкого цінителя мистецтва у всіх його виявах» 

[228, c. 202], йдеться про шевченкознавчі дослідження як самого П. Зайцева, 

так й інших українських учених, зокрема М. Біляшівського, 

Д. Щербаківського, К. Широцького, В. Доманицького, М. Могилянського у 

перші десятиліття ХХ ст., розкривається мистецьке й наукове життя у Києві 

під час Української революції, в центрі якого перебували члени «гуртка 

Модзалевського-Нарбута», висвітлюється копітка робота українських 
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науковців над виданням творів Т. Шевченка, що в міжвоєнний період 

проводилася в Україні під егідою Інституту Тараса Шевченка, а за кордоном 

– Українського наукового інституту у Варшаві, з яким активно співпрацював 

П. Зайцев. Найтяжчий, «сумний», як зазначав В. Міяковський, для 

П. Зайцева, та, напевно, й для багатьох інших українських науковців-

емігрантів, був час після Другої світової війни, коли вчені, відірвані від 

Батьківщини й творчого життя, гостро відчували свою самотність і 

непотрібність. З утворенням УВАН та Інституту шевченкознавства при 

ньому, який очолив П. Зайцев, для вченого розпочався новий період творчої 

роботи та реалізації «грандіозних» наукових проектів, що, як зауважував 

В. Міяковський, інколи здавалися «нездійсненними», але зрештою 

завершилися розвитком «Шевченківського руху» в усьому світі [228, c. 202–

224]. 

У 1967 р. у Вінніпезі в серії «Українські вчені», що видавало УВАН, 

побачила світ праця В. Міяковського «Дмитро Антонович». Проаналізувавши 

наукову спадщину видатного мистецтвознавця та історика української 

культури Д. Антоновича, автор зауважив, що найбільший внесок учений 

зробив у розвиток шевченкознавства, дослідження образотворчого мистецтва 

й українського театру. В. Міяковський підкреслив визначну роль 

Д. Антоновича в організації наукового та культурно-мистецького життя в 

добу розбудови Української держави та під час еміграції, звернув увагу на 

причетність вченого до створення численних «високих наукових і 

мистецьких українських закладів». Зокрема, В. Міяковський наголосив, що в 

«історії української еміграції Дмитро Антонович зайняв видатне місце в 

науковому світі, особливо в організації культурного і наукового життя», а 

створений і керований ним МВБУ в Празі «став науковим центром» для 

«цілого українства, поза межами України сущого» [219, c. 34-36]. 

З нагоди п’ятої річниці від дня смерті видатного українського 

бібліографа та літературознавця В. Дорошенка в 1969 р. в «Українському 
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історику» вийшла друком стаття В. Міяковського «Володимир Вікторович 

Дорошенко 1879–1963», яку вчений підготував на пошану «людині, що в свій 

час працювала з найвидатнішими діячами науки і літератури, несла на собі 

величезну й широко закроєну працю в багатьох галузях української 

культури» [222, c. 47]. Зі статті дізнаємося, що до когорти тих учених, які 

пліч-о-пліч працювали з В. Дорошенком на ниві української науки, належить 

й сам В. Міяковський. Вчені познайомилися у Львові у 1943 р. у бібліотеці 

НТШ, багаторічним директором якої був В. Дорошенка, а подальша 

жертовна робота в МВБУ в Празі назавжди зблизила науковців. Спільний 

інтерес до книги, шевченківської тематики та історії літератури став 

фундаментом їхньої багаторічної співпраці й дружби, так що В. Міяковський 

мав змогу особисто оцінити «високий подвиг трудового життя» 

В. Дорошенка, його «глибоке знання книги» та «широку зорієнтованість в 

історії українського культурного, літературного і наукового життя» [222, c. 

48]. 

Джерельним підґрунтям дослідження В. Міяковського про 

В. Дорошенка стали чотири сотні листів, що літературознавець надіслав 

Володимиру Варламовичу протягом 1946–1963 рр. На переконання вченого, 

«величезне листування» В. Дорошенка «являло собою справжній скарб» для 

дослідників української наукової та культурницької еміграції [222, c. 48], бо в 

ньому розкривалася участь В. Дорошенка у наукових і видавничих проектах 

української еміграції в Німеччині та США, його співпраця з УВАН та НТШ, 

а також окремими українськими науковцями й громадсько-культурними 

діячами. 

Сам В. Міяковський ретельно досліджував епістолярну спадщину 

видатних діячів української науки та культури як важливе джерело для 

відображення їхнього життєвого та творчого шляху. В останні роки свого 

життя вчений готував до друку листи видатного українського 

літературознавця, академіка ВУАН С. Єфремова до мецената української 
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культури, видавця й публіциста Є. Чикаленка, що відклалися в Музеї-архіві 

ім. Дмитра Антоновича УВАН. Ця праця побачила світ вже після смерті 

науковця. ЇЇ опублікував журнал «Український історик», віддаючи посмертну 

шану В. Міяковському як великому досліднику української культури. 

Отже, у працях В. Міяковського з історії української культури 

знайшли відображення як загальні процеси розвитку національного 

культурного та наукового життя, що відбувалися в Україні та поза її межами 

протягом ХІХ – середини ХХ ст., так і творчі досягнення окремих видатних 

представників української літератури, науки і мистецтва цього періоду. Події 

культурного та наукового життя в Україні В. Міяковський розглядав через 

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 їхній внесок 

не тільки в національну, а й світову науку та культуру. 

 

 

 

3.3 Шевченкознавчі студії В. Міяковського 

Значне місце в творчості В. Міяковського посідають праці, присвячені 

життю та діяльності Т. Шевченка та окремим проблемам шевченкознавства. 

Розкриваючи методологію наукової діяльності В. Міяковського, Л. Залеська-

Онишкевич звернула увагу на те, що вчений, зазвичай, кожну проблему, що 

його цікавила, розглядав у єдності з іншими проблемами, спочатку вивчав 

більш загальні аспекти проблеми, потім переходив до конкретних питань, 

завершуючи дослідження теоретичними узагальненнями. Прикладом 
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застосування В. Міяковським наукової методології, на думку Л. Залеської-

Онишкевич, були його шевченкознавчі студії, адже вчений «починав 

досліджувати спочатку історичне та культурне тло доби, потім вужчу тему 

становища на Україні, потім досліджував тему Кирило-Методіївського 

братства та його учасників, які мали зв’язки з Шевченком, і аж тоді, 

остаточно вже досліджував життя і творчість Шевченка», наступним етапом 

став аналіз праць інших дослідників творчості поета, а, видавши та 

перевидавши окремі твори Кобзаря, В. Міяковський «переходить до 

дослідження важливих проблем шевченкознавства» [327, c. 537]. Як 

зазначала шевченкознавець О. Яблонська, В. Міяковський досліджував життя 

та творчість Т. Шевченка в різних галузях – це текстуальні студії, роботи 

синергетичного характеру, дослідження шевченківської доби, портрети 

шевченкознавців та висвітлення діяльності Кирило-Мефодіївського братства 

[399, c. 165]. За свою багатолітню роботу вчений присвятив Тарасу Шевченку 

близько 40 публікацій, більшість з них на основі невідомих до того часу 

документів [380, c. 332]. 

Вперше про Т. Шевченка В. Міяковський написав у статті «Издания 

классиков для детей», яку в 1914 р. опублікував Санкт-Петербурзький 

критико-бібліографічний щомісячник «Что и как читать детям», де поряд з 

оглядом творів російських письменників також йшлося про твори Кобзаря 

[55, арк. 122; 228, c. 22]. У 1919 р. уже в київському часописі «Боротьба» 

побачила світ розвідка вченого «Шевченко перед київською цензурою». А 11 

березня 1920 р. у газеті-одноденці «Пам’яті Тараса Шевченка» вийшла 

друком його праця «Шевченківські роковини 1914 р.», у якій висвітлювалося 

святкування сторічного ювілею Т. Шевченка, що, не зважаючи на заборону 

царським урядом, відбулося як у Києві, так і в інших містах колишньої 

Російської імперії [230]. 

У 1924 р. Комісією для видання творів Т. Шевченка, М. Драгоманова, 

В. Антоновича, І. Франка при ВУАН, до складу якої входив В. Міяковський, 
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було видано «Шевченківський збірник», де була надрукована розвідка 

вченого «Польський поміщик про Шевченка». Як член Комісії для видавання 

пам’яток новітнього письменства ВУАН В. Міяковський брав участь у 

підготовці двох збірників «Шевченко та його доба» (1925, 1926), 

опублікувавши у другому з них свою статтю «Микола Гулак», та роботі над 

академічним виданням творів Т. Шевченка. Із запланованих дев’яти томів 

останнього видання було надруковано лише два томи: четвертий – щоденник 

(1927), і третій – листування (1929). До виданих томів В. Міяковський 

підготував наукові коментарі, що стосувалися польських сюжетів і 

київського оточенню поета. На шпальтах першого річника «Шевченко», що 

вийшов у 1928 р. у Харкові під егідою Інституту Тараса Шевченка, В. 

Міяковський оприлюднив виявлені ним архівні документи до біографії 

М. Гулака, у яких згадується й Т. Шевченко. 

М. Глобенко у своїй праці «Шевченко в совєтському 

літературознавстві» зазначив, що публікації В. Міяковського та інших 

авторів вищезгаданих видань «давали великий вклад» у дослідження життя й 

оточення Т. Шевченка [317, c. 176]. Аналогічну думку висловив і 

літературний критик П. Одарченко, зауваживши, що у 1920-ті рр. найцінніші 

дослідження в ділянці шевченкознавства зробили С. Єфремов, 

М. Новицький, І. Айзеншток, О. Дорошкевич, В. Міяковський, П. Филипович 

та ін. [363; 288, c. 219]. 

Дослідивши спогади українського громадсько-культурного діяча 

М. Чалого, який був одним з перших біографів Т. Шевченка, та епістолярну 

спадщину П. Куліша, В. Міяковський підготував статтю «Будинок, зв’язаний 

з іменем Шевченка», що у 1928 р. опублікував журнал «Глобус». У розвідці 

йдеться про відвідування Т. Шевченком у 1859 р. родини викладача 2-ї 

Київської гімназії І. Юскевича-Красковського, яка мешкала у будинку, що 

знаходився на розі вул. Ірининської та Михайлівського провулку. В розвідці 

вчений висловив думку, що на цьому будинку, в якому, крім Кобзаря, також 
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бували П. Куліш, В. Білозерський, О. Маркевич та ін. видатні українські 

діячі, варто було б встановити меморіальну дошку [228, c. 178–180]. До 

нашого часу будинок І. Юскевича-Красковського не зберігся: його, 

незважаючи на протести громадськості, знесли у 1977 р., але на фасаді 

нового будинку меморіальну дошку Т. Шевенку все-таки було встановлено. 

У Києві за адресою пер. Тараса Шевчека, 8-а, зберігся й інший 

будинок, у якому протягом 1846–1847 рр. мешкав і працював Кобзар. 10 

листопада 1928 р. у ньому було відкрито Літературно-меморіальний музей 

Шевченка – Будинок-музей Т. Шевченка, який діє і нині. У 1925–1927 рр. цей 

будинок був відреставрований за проектом відомого українського 

архітектора В. Кричевського. Зусиллями В. Міяковського, якому допомагала 

І. Міяковська, а також М. Новицький і В. Покальчук, була створена 

експозиція Літературно-меморіального музею Т. Шевченка, що відкрився 10 

листопада 1928 р. (вони ж допомогли створити музейну експозицію у Каневі) 

[415, c. 178]. Першим директором цього музею був В. Міяковський, під 

керівництвом якого активно проводилася робота зі збирання матеріалів до 

музею та були сформовані його перші експозиції. У 1929 р. Київська філія 

Інституту Тараса Шевченка видала підготовлену вченим брошуру «Будинок-

музей Т. Шевченка», яка містила покажчик експонатів музею та передмову, у 

якій В. Міяковський висвітлив історію перебування Т. Шевченка у будинку 

та простежив історію самого будинку, зміну його власників тощо [184]. 

У 1930 р. у Харкові Інститут Тараса Шевченка надрукував ще одне 

видання, підготовлене В. Міяковським, – твір Т. Шевченка «Москалева 

криниця». Книга містила дві редакції цієї поеми (1847 р. і 1857 р.) та 

передмову В. Міяковського, у якій літературознавець висвітлив обставини 

написання твору та звернув увагу на особливості двох редакцій поеми, 

розкривши, як наголосила дослідниця шевченкознавчих студій вченого 

О. Яблонська, «органічний взаємозв’язок ідейно-змістовних і композиційних 

аспектів твору» [399, c. 166]. 
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«Москалева криниця» вийшла друком вже після арешту В. 

Міяковського, яке відбулося в серпні 1929 р. З матеріалів слідства у справі 

СВУ дізнаємося, що арешт завадив ученому завершити роботу над 

збірником, до якого увійшли документи «виключної цінності» з «історії 

похорон Шевченка та селянських хвилювань 1861 року, що виникли на 

цьому грунті» [62, арк. 36–37]. 

Шевченковський матеріал В. Міяковський широко використовував і в 

публікаціях, дотичних до проблеми. Так, у збірнику «Революційні відозви до 

українського народу 1850–1870-х рр.» учений вперше опублікував і 

прокоментував текст відозви «Голос Шевченка з Сибіру до братів своїх 

українців, волиняків і подолян», що була підготовлена польськими 

революційними колами напередодні повстання 1863 р. Оскільки збірник 

побачив світ у час польсько-радянської війни 1920 р., а більшість 

опублікованих в ньому агітаційних прокламацій мали польське походження 

та антиросійське спрямування, він з ідеологічних чинників не мав широкого 

розповсюдження в радянській Україні. Це спонукало В. Міяковського, вже 

перебуваючи в еміграції, ще раз привернути увагу науковців до віднайденої 

ним відозви. У 1951 р. на першій Шевченківській конференції УВАН у США 

вчений зробив доповідь «Одна польська легенда про Шевченка», яка згодом 

була опублікована у збірнику його праць «Ненадруковане й забуте» під 

назвою «Польська легенда про Шевченка». У праці В. Міяковський 

зауважив, що вже на початку 1860-х рр. «ім’я Шевченка стало прапором, під 

яким об’єдналися всі, хто бажав здобути світлішої долі для свого народу», а 

його біографія та твори стали «найкращим агітаційним матеріалом» [228, c. 

182]. 

У працях В. Міяковського, присвячених Кирило-Мефодіївському 

товариству, значну увагу приділено аналізу діяльності та творчості 

Т. Шевченка, світогляду митця, висвітленню стосунків поета з українськими 

діячами 1840-х рр., членами братства. Так, у статті «Кирило-методіївці в 
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Археографічній комісії» (1928) історик на базі архівних документів, 

виявлених у Центральному архіві давніх актів Києва, листування П. Куліша, 

спогадів П. Чуйкевича тощо дослідив питання працевлаштування 

Т. Шевченка у київській Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів та його 

роботу в ній на посаді художника, зазначивши, що «Шевченко з його 

глибокою любов’ю до народної поезії, з його малярським талантом, який 

виявив серйозний інтерес до національної старовини, був надто придатний 

Комісії в її роботі» [181, c. 316]. У дослідженні «Люди сорокових років 

(Кирило-методіївці в їх листуванні)» (1928) вчений зробив висновок, що 

Т. Шевченко поряд з іншими братчиками залишив помітний слід у «культі 

слов’янської ідеї», та вже в таких творах як «Гайдамаки», «Іван Гус» проявив 

себе «прихильником ідеї всеслов’янського братства» [182, c. 40]. 

Шевченківська тема знайшла відображення і в працях В. 

Міяковського про Кирило-Мефодіївське товариство. На думку вченого, 

Т. Шевченко займав центральне місце серед братчиків, адже він був 

«поетичним інтерпретатором ідей братства» та їхнім трибуном. 

Проаналізувавши ідеологію кирило-мефодіївців, В. Міяковський звернув 

увагу на те, що її складовою частиною була «національна стихія Шевченка», 

який у таких своїх «найважливіших політичних творах» як «Чигирин», 

«Сон», «Великий льох», «Суботів», «Кавказ», «Заповіт» тощо, що вийшли 

друком протягом 1844–1846 рр., «розгорнув ідеологію братства і свою 

національну історіософію» [228, c. 83–84]. Ідеї Т. Шевченка про перебудову 

суспільного ладу, визволення селян, політичну волю, його «ідеалізація 

національних історичних форм буття українського народу» – все це, як 

зазначав дослідник, з «Шевченківських творів перейшло» до програмних 

документів Кирило-Мефодіївського товариства [228, c. 92].  

У праці В. Міяковського «Шевченко у колі кирило-методіївців» В. 

Міяковський на основі архівних документів про слідство над членами 

Кирило-Мефодіївського товариства, спогадів і епістолярної спадщини 
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братчиків розкрив стосунки між Т. Шевченком та іншими кирило-

мефодіївцями, дослідив вплив поета на їхній світогляд і діяльність. 

Висвітленню стосунків між Кобзарем та одним із лідерів Кирило-

Мефодіївського братства М. Костомаровим учений присвятив працю 

«Шевченко і Костомаров», у якій зауважив, що внаслідок 

«революціонізуючого впливу Шевченка» на М. Костомарова стався «здвиг, 

який з кабінетного вченого-історика зробив організатора, ідеолога і 

пропагандиста ідей українського таємного товариства» 1840-х рр. [213, c. 25]. 

Під час Другої світової війни В. Міяковський очолив секцію 

шевченкознавства, яка була створена в Інституті літератури та фольклору 

УАН, та активно досліджував Шевченківську проблематику. Зберігся 

складений вченим 2 листопада 1941 р. перспективний план роботи секції 

шевченкознавства Інституту літератури та фольклору УАН на 1941–1942 рр., 

спрямований на всебічне вивчення життя та діяльності Т. Шевченка. Планом, 

зокрема, передбачалося: 1) складання посадових інструкцій та планів 

співробітників секції, а також планів роботи установ, з якими мала 

співпрацювати секція (Всеукраїнський історичний музей імені Т. Шевченка, 

Будинок-музей Т. Шевченка); 2) підготовка до друку канонічного тексту 

«Кобзаря»; 3) складання короткої біографії Т. Шевченка; 4) організація 

роботи над текстами Т. Шевченка: а) встановлення принципів наукового 

видання текстів Т. Шевченка; б) проведення текстологічного дослідження 

щодо окремих творів або фрагментів текстів Т. Шевченка; 5) вивчення 

творчості Т. Шевченка: а) паралельне дослідження поетичних і художніх 

творів Т. Шевченка; б) фольклорне дослідження творчості Т. Шевченка; в) 

дослідження творчої історії окремих поем Т. Шевченка; 6) організація роботи 

з вивчення біографії Т. Шевченка: а) генеалогічне дослідження роду 

Т. Шевченка; б) топобіографічні дослідження з проблем «Київ часів 

Т. Шевченка» і «Місця навчання, роботи і мандрівок Т. Шевченка»; в) 

відтворення хронологічної канви життя і діяльності Т. Шевченка; г) 
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складання словника знайомих Т. Шевченка; д) дослідження проблеми 

«Т. Г. Шевченко і М. І. Костомаров»; 7) вивчення ідеології Т. Шевченка, 

зокрема, дослідження проблем «Драгоманівська концепція Т. Г. Шевченка» 

та «Стара Громада і Т. Г. Шевченко»; 8) проведення бібліографічних та 

бібліологічних досліджень за темами: а) «Видання «Кобзаря» і творів 

Т. Шевченка за 1917–1941 рр.»; б) «Ювілейна література про Т. Шевченка 

1939 р.»; в) «Т. Г. Шевченко в публікаціях «Київської старовини» (1882–

1907 рр.)»; 9) видання: а) «Кобзаря»; б) короткої біографії Т. Шевченка; в) 

окремих творів Т. Шевченка, до яких мали бути складені передмови і 

примітки та підібрані ілюстрації; г) серії мемуарів про Т. Шевченка; д) 

річника «Шевченко та його доба» [41, арк. 58–58 зв.]. 

У воєнний період В. Міяковському вдалося опублікувати низку праць, 

присвячених Т. Шевченку. Так, 8 березня 1942 р. у київській газеті «Нове 

українське слово» побачила світ стаття вченого «Шевченко сто років тому: 

(1841–1842)» [189], а 11 березня того ж року чернігівський часопис 

«Українське полісся» опублікував його розвідку «Шевченко в перекладах 

німецькою мовою» [188]. Декілька праць В. Міяковського вийшло друком у 

1944 р.: 12 березня вінницька газета «Нова Україна» надрукувала статтю 

«Чигирин» і «Сон»: до сторіччя їх написання»; інші публікації було 

здійснено у Львові, зокрема, журнал «Студентський прапор» опублікував 

статтю «Шевченко сто років тому: 1843/4–1943/4», а на шпальтах газети 

«Наші дні» побачили світ праці «Київ за шевченківської доби. (Панорама 

Грота)» (№ 3), «Один з дослідників Шевченка (О. М. Сімсен-Сичевський, 

1880–1942)» (№ 4/5) та «До Шевченківського криптоніма Кобзар Дармограй» 

(№ 4/5) [428, c. 266]. Публікації В. Міяковського про Т. Шевченка воєнного 

часу стали початком втілення широких дослідницьких планів вченого в 

галузі шевченкознавства, але більшу частину від задуманого йому довелося 

реалізовувати вже перебуваючи в еміграції. 
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У Празі В. Міяковський самовіддано працював у МВБУ, де очолював 

шевченківський відділ. Зробивши каталогізацію творів Кобзаря, вчений 

уклав «Список зібраних у музеї видань творів Т. Шевченка», який у 1947 р. 

був опублікований у виданні «Український музей в Празі». За припущенням 

літературознавця О. Федорука, В. Міяковський також був причетний і до 

укладання «Списку зібраних у Музеї окремих видань, присвячених 

Т. Шевченкові», що був надрукований в «Українському музеї в Празі» в 

березні 1948 р. [428, c. 266]. 

У 1946 р. під час перебування в Німеччині В. Міяковський видав у 

журналі «Наше життя» літературознавчі розвідки, присвячені поету: 

«Шевченко і Вашингтон», «Шевченко в англійських перекладах» [113]. 

Учений брав активну участь в організації та проведенні щорічних 

шевченківських конференцій УВАН, перші дві з яких відбулися в Ауґсбурзі 

(24–25 квітня 1946 р., 27–28 березня 1947 р.), а третя в Реґенсбурзі (17–19 

квітня 1948 р.). До другої шевченківської конференції УВАН в Ауґсбурзі В. 

Міяковський опублікував брошуру «Автограф Т. Шевченка з 1857 р.», у якій 

фототипним способом оприлюднив автограф листа поета до віце-президента 

Санкт-Петербурзької Академії мистецтв графа Ф. Толстого. До видання 

також увійшла розвідка вченого «Лист Т. Шевченка до гр. Ф. Толстого 1857 

року». 

На третій щорічній конференції УВАН у Реґенсбурзі був створений 

Інститут шевченкознавства УВАН, що, як пізніше згадував В. Міяковський, 

мав згуртувати українських фахівців у галузі шевченкознавства для 

проведення роботи в «таких напрямах: 1. Іманентне вивчення Шевченка, 

інтерпретація його творів, виявлення художніх засобів і малярських 

прийомів, аналіз його мови; 2. Розшуки в книжкових фондах західного світу 

матеріалів, допоміжних до вивчення Шевченка; 3. Виявлення і 

бібліографування усіх слідів у чужоземних мовах знайомства Західного Світу 

з Шевченком – згадок про нього в пресі, чужомовних статей та перекладів 
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його творів на інші мови; 4. Реєстрування і критична оцінка сучасної 

літератури про Шевченка, особливо совєтської» [324, c. 285–286]. 

Переїхавши до США, В. Міяковський продовжив активно 

досліджувати життя та творчість Т. Шевченка. У 1951 р. до першої 

березневої шевченківської конференції УВАН у США він під егідою 

Інституту шевченкознавства опублікував у Нью-Йорку брошуру «Автограф 

Шевченка 1860 p.», яка поклала початок шевченківським виданням УВАН в 

Америці [196]. Брошура містила фотографічне зображення автографа та 

відтворення тексту уривків творів Кобзаря (послання «До Основ’яненка» та 

поеми «Іван Підкова»), що входили до рукописної збірки поета 1859 р. 

«Поезія Т. Шевченка. Том перший». Публікації передувала ґрунтовна 

передмова вченого. І хоча брошура мала всього 15 сторінок, вона, як 

зазначив О. Федорук, за своїм значенням вартувала багатьох сотень сторінок, 

адже знайомила науковців та громадськість з раніше невідомим автографом 

Т. Шевченка [390, c. 338]. 

До шевченківської конференції УВАН у США 1952 р. вийшов друком 

перший річник «Шевченко», ініціатором видання якого був В. Міяковський. 

За задумом вченого, збірник мав публікувати огляди подій з певного року 

життя Т. Шевченка, друкувати дослідження й матеріали з шевченківської 

тематики, а також повідомлення про нову шевченкознавчу літературу та 

критичні замітки на неї. Редакція річника складалася з В. Міяковського, який 

виступав під псевдонімом «В. Порський», та Д. Горняткевича, В. Дорошенка 

і Д. Чижевського. Загалом протягом 1952–1964 рр. побачило світ десять 

випусків збірника.  

У річнику «Шевченко» В. Міяковський опублікував 28 своїх 

досліджень [380, c. 334]. Зокрема, він був автором аналітично-оглядових 

статей «Шевченко сто років тому», з яких розпочинався кожний випуск 

збірника. У цих публікаціях, для яких джерельним підґрунтям стали 

«Щоденник» Т. Шевченка, його листи до О. Бодянського, С. Гулака-
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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, вчений реконструював останні десять років життя Кобзаря, 

висвітлив його особистісні переживання та плани цього часу, розкрив творчі 

задуми митця та його роботу над такими творами, як «Княгиня», 

«Наймичка», «Варнак», «Музика», «Близнята», «Художник», «Москалева 

криниця» (1857), «Неофіти», «Юродивий», серією малюнків на тему 

«Блудний син», новим виданням «Кобзаря» (1860) тощо. 

Широке використання джерел було характерно й для інших 

публікацій В. Міяковського в збірнику «Шевченко», значна частина з яких 

уперше вводилася до наукового обігу. Так, у першому випуску річника 

вчений помістив розвідки «Згадка про арешт Т. Шевченка 1859 року в 

приватному листі» з публікацією та коментарем листа випускниці Київського 

інституту благородних панянок А. Николаєвої до П. Куліша та «Портрет 

Шевченка з альбому Лазаревських», де йшлося про надіслану до УВАН 

раніше невідому фотографію Т. Шевченка. До другого випуску збірника 

увійшли такі статті В. Міяковського, як-от: «Один з оренбурзьких знайомих 

Шевченка», де розповідалося про художника М. Іванова, який мав 

знайомство з Т. Шевченком в оренбурзький період його життя, про що стало 

відомо з опублікованої автобіографії М. Іванова; «Шевченко в альбомі Ольги 

Сократовни Чернишевської», у якій наведено повний опис рисунків 

Т. Шевченка з альбому О. Чернишевської, зроблений її онукою 

Н. Чернишевською; «Лист Олекси Корсуна-сина в справі автографа 

«Мар’яни Черниці» з публікацією листа О. Корсуна до М. Могилянського, 

що містив інформацію про автограф поета, який зберігався в родинному 

архіві Корсунів. У третьому випуску річника побачила світ праця В. 

Міяковського «Т. Шевченко і В. Тімм», де вчений дослідив стосунки між 

двома художниками й опублікував замітки В. Тімма про Т. Шевченка, які 

було вміщено до «Русского художественного листка». У десятому випуску 
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збірника вийшли друком статті вченого «Унікальний «Кобзар» 1860 року з 

власноручними поправками Шевченка» з описом віднайденого в США 

«Кобзаря», що поет подарував Г. Честяхівському; та «Тогочасні польські 

газети про похорон Шевченка», у якій була опублікована замітка про 

похорон Т. Шевченка, що надрукували львівські газети у 1861 р. 

У збірнику «Шевченко» В. Міяковський помістив низку рецензій та 

оглядів шевченкознавчої літератури. Як зазначала Л. Залеська-Онишкевич, 

вчений «вважав за свій обов’язок виправляти пропуски чи неточно подані 

інформації в публікаціях різних дослідників» [327, c. 534]. Рецензуючи 

наукові праці радянських шевченкознавців, які мали в своєму розпорядженні 

«невичерпні скарби документальних і друкованих джерел» з проблеми, В. 

Міяковський звертав увагу на «новизну і точність» при публікації 

документів. Так, на вихід у світ збірника «Смерть и похороны 

Т. Г. Шевченка: документы и материалы» В. Міяковський відгукнувся 

рецензією, у якій констатував, що на книзі, яку з нагоди сторіччя смерті 

поета спільними зусиллями у Києві видали АН УРСР і Державний музей 

Т. Г. Шевченка, лежить «печать» неуважності, непродуманості й поспіху. 

Володіючи точними копіями архівних документів про перепоховання 

Т. Шевченка, вчений відзначав, що опубліковані в ювілейному виданні 

документи не відповідають оригіналам, а їх передрук зроблено з «неточних і 

неперевірених копій», при цьому «академічне» видання не мало передмови і 

будь-якого наукового апарату. Подив у рецензента викликало й те, що у 

книзі, яку надрукувало Видавництво АН УРСР, все оформлення текстів, 

починаючи від титульної сторінки і завершуючи примітками, було зроблено 

російською мовою [215]. 

В. Міяковський був автором рецензій на третій та четвертий томи 

«Кобзаря» Т. Шевченка, що вийшли друком у Канаді в 1953 і 1954 рр. за 

редакцією Л. Білецького під егідою Інституту шевченкознавства УВАН [206; 

242]. У працях учений підкреслив, що це «монументальне» видання не тільки 
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репрезентує канонічні тексти поета та його «критично перевірену 

біографію», а й розкриває роль Т. Шевченка у боротьбі за права української 

нації, та наголосив, що найбільшу вартість видання складають вступні, 

пояснювальні й загальні статті Л. Білецького, що розкривають світогляд 

Кобзаря, естетику та композиційну форму його поезій. Зауваживши, що, хоча 

чотирьохтомник і вийшов під егідою Інституту шевченкознавства УВАН, це 

видання було індивідуальною працею Л. Білецького, поза увагою якого, на 

думку рецензента, все ж таки залишилися деякі питання творчості 

Т. Шевченка та окремі факти його життя та діяльності. Порівнявши видання 

«Кобзаря» за редакціями В. Доманицького, Б. Лепкого, С. Єфремова, 

П. Зайцева і Л. Білецького, вчений зробив висновок, що «наукове видання 

канонічного тексту Кобзаря з докладним коментарем у формі статей і 

приміток лишається ще нездійсненою метою і могло б стати першочерговим 

завданням УВАН у США» [242, c. 44]. 

Сам же В. Міяковський долучився до видання спадщини Т. Шевченка, 

взявши участь у підготовці десятого тому другого видання Повного зібрання 

творів поета, що вийшов друком у 1960 р. у Чикаго за загальною редакцією 

П. Зайцева. У публікації» «Новознайдені листи Т. Шевченка» вчений 

оприлюднив шістнадцять епістолярій митця, які супроводив примітками. 

Аналізу поетичної спадщини Т. Шевченка присвячена праця В. 

Міяковського «Поміж двох «Кобзарів» (1840–1860)», у якій 

літературознавець дослідив тематику та поетичні образи, що знайшли 

відображення у Шевченківських творах. У статті зазначалося, що червоною 

ниткою через усю творчість Т. Шевченка проходять дві теми: 1) Україна в її 

історичному й державницькому аспектах; 2) покривджена дівчина-жінка, 

недоля якої свідчила про несправедливість суспільства, де було «узаконено 

невільничий стан людини» [228, c. 165, c. 167 ]. Щодо художніх образів, які 

використовував Кобзар у своїх поезіях, то, на переконання дослідника, серед 
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інших для митця «височів» образ «високої могили» як свідок минулої слави і 

передвісник майбутньої волі» українського народу [228, c. 162]. 

У працях В. Міяковського знайшли відображення окремі сторінки 

історії шевченкознавчої науки та діяльність видатних українських 

шевченкознавців. Цікаві відомості про організацію роботи Київської філії 

Інституту Тараса Шевченка у 1920-х рр. містяться у його дослідженні 

«Грицько Честахівський». Зазначивши внесок у шевченкознавство 

Ю. Лавріненка, О. Дорошкевича, Д. Багалія, Б. Навроцького, С. Єфремова, 

М. Зерова, П. Филиповича, О. Гермайзе, Є. Кирилюка, Л. Смілянського, 

Л. Підгайського, вчений наголосив, що «центральною постаттю Інституту 

був відомий шевченкознавець М. М. Новицький» [228, c. 188–189]. 

В. Міяковському не вдалося підготувати спогади про свого колегу 

М. Новицького, про що він писав у листі до О. Филиповича [287, c. 115], але 

в 1953 р. у другому випуску річника «Шевченка» вчений опублікував статті, 

присвячені життю та науковій діяльності талановитого шевченкознавця – 

«Михайло Новицький» і «Проект академічного видання Шевченка 1933 р.». 

До розвідок В. Міяковський додав бібліографію наукових праць 

М. Новицького та підготовлений шевченкознавцем «Проспект академічного 

видання «Творів Тараса Шевченка», що засвідчували провідну роль науковця 

в шевченкознавчій науці у перші післяреволюційні десятиліття. 

У четвертому випуску збірника «Шевченко» побачила світ стаття-

некролог В. Міяковського «Леонід Білецький як шевченкознавець». 

Підкреслюючи великий внесок Л. Білецького у розвиток шевченкознавства, 

В. Міяковський наголосив, що у своїх працях видатний літературознавець 

«виплекав монументальний образ національного поета-пророка» [119, c. 31]. 

Вінцем роботи Л. Білецького в галузі шевченкознавства, на думку В. 

Міяковського, стали видані науковцем чотири томи «Кобзаря», для яких 

дослідник підготував правдиву біографію Т. Шевченка, узагальнюючі 
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літературознавчі статті та наукові коментарі до окремих творів поета [119, c. 

32-33]. 

Внесок у дослідження життєвого і творчого шляху Т. Шевченка ще 

одного видатного шевченкознавця висвітлено у праці В. Міяковського 

«Павло Іванович Зайцев (спогади і спостереження)», у якій вчений особливу 

увагу звернув на заслуги П. Зайцева щодо розшуку пам’яток із життя та 

творчості Кобзаря, зокрема його мистецьких (серія рисунків на тему 

«Блудний син» та ін.) і літературних (автографу поеми «Мар’яна-черниця» та 

ін.) творів, альбому із зарисовками та фольклорними записами Т. Шевченка, 

що були зроблені поетом під час його подорожі Україною у 1859 р. тощо. 

В. Міяковський підкреслив копітку та жертовну працю П. Зайцева над 

Повним виданням творів Т. Шевченка та зазначив, що головними 

шевченкознавчими темами, які розробляв дослідник, були теми «Шевченко 

як поет» і «Шевченко як людина» [228, c. 217]. 

У брошурі «Дмитро Антонович» В. Міяковський розкрив внесок 

видатного мистецтвознавця у дослідження художньої спадщини Т. Шевченка 

й високо оцінив його фундаментальну монографію «Шевченко-маляр». 

Учений також підкреслив велику роль Д. Антоновича у створенні 

Шевченківського відділу МВБУ в Празі, колекції якого перебували під 

«особливим піклуванням» Дмитра Володимировича [219, c. 34]. У праці, 

присвяченій В. Дорошенку, В. Міяковський, відобразив роботу українського 

літературознавця в галузі шевченкознавства у післявоєнний період. Зокрема, 

зазначив, що досліднику «пощастило довести до кінця» бібліографію творів 

Кобзаря, над якою він «скрупульозно» працював, не шкодуючи «часу й сил» 

[223, c. 36], і яку було використано при виданні Повного зібрання творів 

Тараса Шевченка в Чикаго. 

У збірнику «Недруковане й забуте» опубліковано виступ 

В. Міяковського «Євген Маланюк – шевченкознавець», який вчений 

виголосив на Шевченківській конференції після смерті у 1968 р. «філософа-
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поета» Є. Маланюка. У виступі вчений зазначив, що за рік до смерті поета 

вийшов другий том «Книги спостережень» – збірки статей Є. Маланюка про 

літературні явища минулого і сучасного. І хоча це не була книга про Кобзаря, 

постать Т. Шевченка, як зауважив В. Міяковський, в ній домінувала. Автор 

есеїв постійно звертався до думок Т. Шевченка як «поета нації», проводив 

паралелі між Кобзарем та іншими видатними українськими письменниками, 

зокрема М. Гоголем, П. Кулішем, Лесею Українкою та І. Франком. 

В. Міяковський також звернув увагу на те, що Т. Шевченко завжди 

знаходився у полі зору Є. Маланюка, адже він постійно виступав з 

доповідями про митця під час Шевченківських днів у Празі, Варшаві та Нью-

Йорку [228, c. 459–461]. 

Ще з часів роботи у Будинку-музеї Т. Шевченка В. Міяковського 

зацікавили топобіографічні дослідження й він розпочав збирати матеріал про 

місця, де перебував і мешкав Т. Шевченко, звернувши особливу вагу на 

топобіографічні Шевченківські місця у Києві [228, c. 189]. У праці «Київ за 

шевченківської доби. (Панорама Грота)» (1944) вчений, визнавши, що про 

Київ Шевченківського часу залишилося дуже мало інформації, ретельно 

проаналізував панораму Грота як «єдине повне джерело», що давало уяву про 

той Київ, яким його бачив поет. У статті «Один з дослідників Шевченка 

(О. Сімсен-Сичевський, 1880–1942)» (1944) В. Міяковський висвітлив 

біографію та здобутки великого, на думку вченого, знавця топографічної 

історії Києва О. Сімсен-Сичевського, який, крім іншого, досліджував ті місця 

й будинки у Києві, де бував Т. Шевченко. 

У 1956 р. у п’ятому випуску збірника «Шевченко» В. Міяковський 

опублікував статтю «Книга про Київ Шевченківських часів», у якій 

привернув увагу дослідників Т. Шевченка до книги «Киев (в 1843 году)», що 

побачила світ у 1846 р. в друкарні Києво-Печерської лаври, потім невідомо 

яким чином опинилося в США, де зберігалася в Публічній бібліотеці Нью-

Йорка як анонімне видання. Вченому вдалося установити автора раритетної 
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книги, що не була зареєстрована в жодному з бібліографічних покажчиків й 

не згадувалася в літературі про Київ. Ним виявився «поет пушкінської доби», 

відомий історик церкви та пам’яткоохоронець А. Муравйов. У книзі, що, як 

зазначив В. Міяковський, «становила одну з пам’яток Шевченківських часів» 

йшлося про святині та археологічні й історичні пам’ятки Києва, багато з яких 

у той час, коли писалася книга, відобразив у своїх малюнках й Т. Шевченко 

[109]. 

Декілька праць В. Міяковський присвятив діячам мистецтва, які 

багато зробили для вшанування пам’яті Т. Шевченка. З другої половини 

1920-х рр. вчений почав збирати відомості про художника та товариша 

Кобзаря Г. Честяхівського, який ініціював поховання Т. Шевченка на 

Чернечій горі біля Канева. У 1968 р. на Шевченківській конференції В. 

Міяковський виступив з доповіддю «Той, хто поховав Шевченка на Чернечій 

горі (Г. Честаховський)» (згодом ця доповідь під назвою «Грицько 

Честаховський» була опублікована у збірнику «Ненадруковане й забуте»), у 

якій на базі зібраного архівного матеріалу, епістолярію самого митця та 

поодиноких публікацій про художника відтворив біографію 

Г. Черняхівського, наголосивши, що найбільшою його заслугою стали 

«заходи до збереження мистецької спадщини Шевченка і створення 

національного пам’ятника-могили на Чернечій горі» [228, c. 196]. 

На сторінках річника «Шевченко» побачила світ праця В. 

Міяковського про видатного художника та скульптора М. Микешина, який 

написав портрет живого Т. Шевченка та зарисував його у труні, а також був 

автором спогадів про поета та численних ілюстрацій до «Кобзаря» [209]. У 

замітці «Нове погруддя Шевченка роботи митця О. Архипенка», яку також 

опублікував збірник «Шевченко», В. Міяковський повідомляв про чергову, 

вже третю спробу всесвітньо відомого українського скульптора 

О. Архипенка відтворити образ геніального поета [207]. 
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У 1955 р. В. Міяковський ініціював створення Інституту 

шевченкознавства при УВАН у США, який він очолив після смерті 

В. Дорошенка – першого директора Інституту шевченкознавства УВАН у 

США. В 1967 р. у журналі «Український історик» вчений виступив зі статтею 

«До 20-річчя Інституту шевченкознавства УВАН», у якій навів інформацію 

про конференцію, присвячену ювілею, та підсумував здобутки 20-літньої 

праці інституту. Як зазначав О. Федорук, В. Міяковський був душею 

Інституту шевченкознавства при УВАН у США, після смерті якого інститут 

припинив свою діяльність [390, c. 334]. 

В. Міяковський брав дієву участь у Шевченківських конференціях, що 

проходили під егідою УВАН у США, до організації яких часом долучалося й 

НТШ в Америці, вчений також регулярно виступав з доповідями на 

засіданнях Інституту шевченкознавства УВАН у США. Так, на 

Шевченківській конференції 1961 р., що проходила в рамках Конгресу 

української вільної науки, В. Міяковський виступив з доповіддю «Шевченко 

в колі кирилометодіівців», на конференції 1964 р. він виголосив промову 

«П'ятнадцять років шевченкознавчої праці УВАН», 12 березня 1966 р. вчений 

доповідав на тему «Шевченкіана в Музеї-архіві УВАН у США», 28 жовтня 

1967 р. на конференції, присвяченій 20-річчю Інституту шевченкознавства 

УВАН, В. Міяковський виступив із спогадами про видатного 

шевченкознавця і першого директора інституту П. Зайцева, у 1968 р. на 

черговій Шевченківській конференції вчений виголосив доповідь про 

обставини похорону Т. Шевченка на Чернечій горі під Каневом і участь у ній 

Г. Честахівського, яку ілюстрував неопублікованими документами і 

оригінальними фотографіями Г. Честахівського, темами інших доповідей 

Володимира Варламовича були «Унікальний Шевченківський «Кобзар» з 

власноручними поправками автора», «Олександер Кониський як 

шевченкознавець» та ін. [428, c. 268; 390, c. 334]. 



172 

 

Найвидатнішим досягненням шевченкознавців діаспори став великий 

англомовний збірник «Taras Sevcenko 1814-1861. A Symposium» [428], що 

побачив світ у 1962 р. у відомому славістичному видавництві Мутон Компані 

в Гаазі (Голландія) [380, c. 335], підготовлений за редакцією В. Міяковського 

та Ю. Шевельова. До збірника увійшли узагальнюючі дослідження 

Д. Горняткевича, П. Зайцева, Ю. Лавріненка, В. Міяковського, П. Одарченка, 

В. Петрова, В. Ревуцького, Ю. Шевельова і М. Шлемкевича, які з одного 

боку підсумували здобутки шевченкознавчої науки, а з іншого – визначили 

шляхи для подальших студій. На думку сучасних дослідників, «цим 

виданням шевченкознавство чи не вперше в англомовному світі заявило про 

свою наукову спроможність, здатність промовляти до західного інтелектуала 

відшліфованою науковою мовою. Видання і нині багато в чому є взірцем і не 

втратило своєї актуальності. У часопросторовій перспективі воно наче 

перекинуло місток у майбутнє, передавши естафету шевченкознавчої науки 

Гарвардському університетові, де через десять років розпочався новий етап її 

розвитку» [390].  

Отже, В. Міяковський входив до когорти український учених, які 

стояли біля витоків шевченкознавчої науки. Аналізуючи творчий доробок 

В. Міяковського по дослідженню спадщини Т. Шевченка, можна 

стверджувати, що основні зусилля були ним спрямовані на вивчення 

життєвого шляху Т. Шевченка, аналіз його творів та епістолярної спадщини,  

пошуки матеріалів, що стосувалися Т. Шевченка, виявлення і 

бібліографування згадок про нього в пресі, іноземних статей та перекладів 

його творів на інші мови; реєстрування і критична оцінка тогочасної 

літератури про Т. Шевченка, особливо тієї, що виходила в радянській Україні 

Його дослідження життя, діяльності, оточення, творчості та епістолярної 

спадщини Т. Шевченка стали вагомим внеском у розвиток шевченкознавства. 

У працях ученого також знайшли відображення історія розвитку 

шевченкознавчої науки та наукова діяльність найвидатніших її 
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представників. В. Міяковському вдалося віднайти та опублікувати ряд 

автографів Т. Шевченка та документи, що розкривали діяльність митця та 

його оточення. Вчений був одним із фундаторів і керівником Будинку-музею 

Т. Шевченка та Інституту шевченкознавства УВАН, які відіграли велику роль 

в організації шевченкознавчих досліджень та вшануванні пам’яті геніального 

українського поета. В. Міяковський ініціював видання та був головним 

редактором річника «Шевченка», на сторінках якого побачили світ значна 

кількість публікацій про Кобзаря. 

 

 

 

3.4 Внесок ученого у дослідження історії та організації архівної 

справи в Україні 

Різнопланова творча особистість Володимира Варлаамовича 

Міяковського була зосереджена на збиранні та зберіганні архівних 

документів, формуванні та використанні архівних фондів. В. Міяковський 

відіграв значну роль у проведенні архівних реформ в Україні та розбудові 

архівних інституцій. Як талановитий організатор архівної справи вчений 

проявив себе на посадах голови Київського губернського архівного 

управління та директора Київського центрального історичного архіву 

ім. В. Б. Антоновича. Він брав дієву участь у роботі Українського наукового 

товариства в Києві та ВУАН, долучився до створення Всенародної бібліотеки 

України, 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. Згодом, перебуваючи в еміграції, В. 

Міяковський виступив одним з фундаторів УВАН та Музею-архіву і 

Бібліотеки УВАН; саме під керівництвом ученого ці установи перетворилися 

у потужний архівний та культурний центр української еміграції. 
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Беручи активну участь у розбудові архівної справи в Україні у добу 

національно-визвольних змагань, згодом продовжуючи організаційну 

діяльність на архівний ниві 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 талановитий адміністратор, архівіст-

практик, фундатор та керівник архівних інституцій, але й як яскравий 

дослідник, історик і теоретик архівної справи. У цих працях основну увагу 

він приділяв питанням, пов’язаним з необхідністю вдосконалення методів та 

принципів архівної справи, а саме реорганізації системи архівних установ. 

Вирішення поставлених завдань Володимир Міяковський вбачав у 

дослідженні теоретичних проблем архівістики, формуванні базових 

принципів реорганізації архівних установ, аналізі закордонного досвіду 

архівного будівництва та його творчій імплементації на українському ґрунті 

[381, c. 40].  

Основні праці Володимира Міяковського щодо архівознавства були 

присвячені реорганізації архівного будівництва та упорядкуванню архівних 

матеріалів. В цих працях здійснено науковий аналіз проблем архівістики, 

наголошено на необхідності державного підходу до питань організації 

архівної справи, потребі розвитку архівознавчих досліджень, розбудови 

системи підготовки архівістів.  

Звертаючись до аналізу наукового доробку В.Міяковського у галузі 

архівістики, зазначимо, що його перша суто архівознавча праця побачила світ 

у 1919 р. на шпальтах часопису «Слово». Це була стаття під назвою «Доля 

архівної справи», у якій він відобразив перетворення, що відбувалися в сфері 

архівної справи України протягом 1917–1919 рр. У цій невеликій за обсягом 

праці вчений наголосив на тому, що головним завданням Архівно-

бібліотечного відділу, організованого у 1917 р. при Міністерстві народної 

освіти, стало проведення в Україні архівної реформи, необхідність якої 
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диктувалась нагальною потребою у збереженні архівів окремих відомств, 

установ і організацій, що нещадно нищилися у вирі революційних подій та 

громадянської війни, а пріоритет державної політики в архівній галузі він 

вбачав у створенні Національного архіву, до якого мали б увійти «найбільш 

цінні з історичного боку матеріали і особливо такі, що мають загально-

вкраїнський характер» [134]. Особливу увагу автор акцентував на тому, що 

архівну справу в Україні планувалося організувати на західноєвропейських 

засадах. 

Тема проведення архівної реформи в Україні та організації 

Національного архіву знайшла продовження в статті В. Міяковського 

«Культурні здобутки», яка побачила світ у «Літературно-науковому віснику» 

того ж 1919 р. У праці проводилася думка, що Національний архів повинен 

був складатися з фондів, які мали «чи держане значення, чи виключну 

історичну та наукову вартість» [140, c. 74]. На думку В. Міяковського, до 

Національного архіву мали б увійти архівні фонди, що знаходилися в Києві, 

та документи загальноукраїнських інституцій новітнього та попередніх 

періодів, які, у випадку їхнього перебування у архівних збірках Росії, 

необхідно було перевести до Києва – центру наукового опрацювання фондів 

національного значення. Для зберігання «архівних скарбів», що під час 

архівної реформи оголошувалися власністю Української держави, 

планувалося створити низку державних архівів, які б розташовувалися у 

великих містах країни.  

Як член Архівного відділу Всеукраїнського комітету охорони 

пам’яток мистецтва і старовини В. Міяковський брав участь у розробці 

законопроекту «Про заснування Українського головного архіву у м. Києві», 

згідно до якого планувалося створення у Києві Українського головного 

архіву, а також губерніальних й обласних архівів у провінціях, які б 

підпорядковувалися Архівному управлінню як вищому державному 

керівному органу в архівній справі [381, c. 42]. У пояснювальній записці до 
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даного законопроекту вчений наголошував, що Український головний архів 

має знаходиться саме в Києві, адже на той час навколо Архівного відділу вже 

було зосереджено значну кількість архівних фондів (адміністративних 

установ, судових установ, селянських установ, фінансово-економічний, 

просвітніх установ, релігійних установ, військових установ, історично-

революційний, земського та міського самоврядування), які разом з Архівом 

давніх актових книг і Центральним військовим архівом мали б утворити 

єдиний Український головний архів [282, c. 102–103]. 

В. Міяковський був фундатором та директором КЦІА, про історію 

створення та діяльність якого протягом 1922–1925 рр. він розповів у своїй 

праці «Центральний історичний архів ім. В. Б. Антоновича у Києві» [167]. у 

якій висвітлив передумови створення архіву,  шляхи формування його фондів 

та організаційної структури. За ініціативою В. Міяковського в архіві було 

створено 7 відділів (І – історично-революційний, II – адміністраційно-

судовий, III – відділ земських та громадських організацій, IV – фінансово-

економічний, V – просвіти і культів, VI – військовий та VII – відділ 

приватних архівів). У статті знайшли відображення питання комплектування 

архіву, історія формування його фондів, наведені кількісні характеристики 

документів по кожному з відділів. Показав В. Міяковський і поточну роботу 

КЦІА, зупинившись окремо на видавничій діяльності, організації виставок, 

наданні довідок та копій документів за запитами громадян, проведенні 

семінарів для підготовки майбутніх архівних робітників. Ця публікація В. 

Міяковського і сьогодні залишається цінним джерелом із вивчення історії 

архіву, його внутрішньої організації, даючи уяву про стан приміщень та 

склад архівних фондів. 

З весни 1925 р. за рішенням Укрцентрархіву у Харкові почав 

виходити журнал «Архівна справа», з яким активно співпрацював В. 

Міяковський. У першому номері часопису, крім праці вченого «Центральний 

історичний архів ім. В. Б. Антоновича у Києві», було опубліковано його 
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статтю «Архівний з’їзд у Москві (15–17 березня 1925 р.)» [159], де йшлося 

про реформування архівної справи в Росії у післяреволюційний період та 

висвітлювалася робота Всеросійського архівного з’їзду в Москві, на якому 

була присутня й делегація українських архівістів. 

У 1927 р. на шпальтах журналу «Архівна справа» побачила світ стаття 

В. Міяковського «Про реконструкцію архівного фонду», у якій вчений 

розглянув проблему можливості реконструкції архівних фондів, цілісність 

яких була порушена або на стадії формування архівних фондів, або під час 

вивчення фондів архівними комісіями та окремими дослідниками. Як 

правило порушення цілісності архівних фондів, за дослідженнями В. 

Міяковського, відбувалося внаслідок: 1) штучного створення архівних 

колекцій, у яких учені-дослідники акумулювали документи з різних фондів; 

2) проведення численних адміністративних та адміністративно-

територіальних реформ, які приводили до поділу чи об’єднання архівних 

фондів установ і організацій; 3) порушення правил діловодства і помилок, 

коли перемішувалися частини фондів, а це в архівах дореволюційної Росії 

відбувалося нерідко, адже лише деякі з них, як зазначав архівіст, в своїй 

роботі «орієнтувалася на західно-європейську практику та архівознавчу 

науку» [177, c. 23]. Проаналізувавши кожний з випадків, В. Міяковський 

зробив висновок, що реконструкція архівних фондів є річ доцільна, але 

можлива лише тоді, коли ще «не сталося органічного або глибокого 

механічного зростання» між частинами новоутворених архівних фондів і 

колекцій [177, c. 27]. 

На сторінках «Архівної справи» В. Міяковський часто виступав і в 

якості рецензента, публікуючи аналітичні огляди випусків журналу 

«Архивное дело» – орган Центрального архіву РРФСР, який виходив у 

Москві з 1923 р. На сторінках «Архивного дела» розглядалися проблеми 

теоретичного характеру та «буденно-практичні» питання в галузі археографії 

й архівістики, що робило журнал цікавим як для фахівців-архівістів, які мали 
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можливість ознайомитися з науковою та практичною діяльністю провідних 

архівів Росії та Західної Європи, так і для широкого кола вчених-істориків, 

музейних, бібліотечних і краєзнавчих робітників, які працювали з архівними 

документами. Вже у перші роки видання журнал став, за висловом В. 

Міяковського, «надзвичайно інтересним і живим», а з часом відбулося його 

«внутрішнє зміцнення» [178, c. 111]. Рецензуючи V–VІ і VІІ випуски 

«Архивного дела» за 1926 р., В. Міяковський наголосив, що вони мають 

«виключний інтерес» для архівних працівників. На думку ученого, особливу 

увагу слід було б звернути на низку публікацій з організації роботи з 

архівними документами, їх обліку та описування, укладання наукового-

довідкового апарату до архівних фондів. Серед проаналізованих ученим 

праць були «Робота поверочной и разборочной комиссий» 

С. Богоявленського, «Топографические указатели к архивным фондам» 

М. Вишневського, «Учет архивной работы» М. Бєльчикова, «Условия труда 

архивных работников» В. Домбровського, «Архив, библиотека и музей» 

І. Маяковського  та ін. [178, c. 112–113]. 

Увагу В. Міяковського-рецензента привернув ХІ–ХІІ випуск 

«Архивного дела» за 1927 р., який опублікував матеріали 2-ї конференції 

архівних робітників РРФСР. Проаналізувавши виступи представників архівів 

автономних республік, областей та країв РРФСР, учений констатував, що 

вони містять цінну інформацію про історію та сучасний стан архівної справи 

в національних регіонах Росії. Звернувши увагу на характерні проблеми 

регіональних архівних установ (недостатнє фінансування, малі штати, 

плинність кадрів, відсутність придатних приміщень, загибель фондів через 

несвоєчасну їх концентрацію), В. Міяковський зазначив, що першим кроком 

для вирішення цих проблем мало б стати розроблення законодавства про 

організацію роботи автономних, обласних і крайових автономних архівних 

органів. На думку ученого, цікавими для читачів «Архивного дела» були 

статті Я. Ждановича про роботу відділів національної культури в історичних 
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архівах автономних республік й областей, Є. Тарле про організацію архівної 

справи в Західній Європі та про діяльність провідних французьких архівів 

[179]. 

Значна частина рецензії В. Міяковського на ХІІІ випуск «Архивного 

дела» за 1927 р. була присвячена розгляду статей І. Голубцова 

«Краеведческие поправки к организации архивного дела в РСФСР» та 

Я. Ждановича «Взаимоотношения Центрархива РСФСР з Центрархивами 

союзных республик». У праці І. Голубцова йшлося про різні підходи до 

організації архівної справи в Росії, обстоював доцільність організації архівної 

справи виключно державними установами й критикував позицію відомого 

російського архівознавця І. Маяковським, який відстоював право деяких 

науково-громадських товариств, зокрема краєзнавців на організацію 

місцевих архівів, які могли стати в нагоді при проведенні краєзнавчих 

досліджень. І. Голубцов вважав таку позицію «регресом в справі архівного 

будівництва» та «поворотом назад до кустарництва старих архівних комісій» 

[180, c. 82]. В. Міяковський у своїй рецензії зауважив, що проблема, на яку 

звернув увагу І. Голубцов, актуальна й для України, де також швидкими 

темпами розвивався краєзнавчий рух. Оскільки краєзнавці широко 

співпрацювали з окружними архівами, музеями, бібліотеками, архівним 

установам, на думку вченого, архівним працівникам варто було б 

координувати свою діяльність з науковими товариствами краєзнавців та 

активно залучати краєзнавців до розбудови архівної справи. Проте, на 

переконання В. Міяковського, «керувати та відповідати за правильність і 

плановість роботи по архівній лінії» мусили архівні органи [180, c. 82]. 

Аналізуючи працю Я. Ждановича, у якій розкривалася історія 

стосунків між Центрархівом РРФСР і центральними архівами України, 

Білорусі та інших союзних республік та наголошувалося на керуючій ролі 

Центрархіву РСФСР в архівному будівництві союзних республік, В. 

Міяковський, визнаючи пріоритет Центрархіву РРФСР «на шляху повної 



180 

 

централізації архівної справи», звернув увагу на неточності при розкритті 

процесу архівного будівництва в Україні. Зокрема, вчений зазначив, що 

стосунки між Головним архівним управлінням у Києві та Центрархівом 

РРФСР розвивалися у сфері взаємного обміну інформацією та досвідом, а 

керівна роль останнього на той час полягала передусім у розробці 

методичних стандартів для запровадження у діяльності архівних установ 

союзних республік [180, c. 82-83]. 

Підсумовуючи наукову діяльність В. Міяковського у галузі 

архівознавства у 1920-х рр., варто навести думку І. Матяш, яка зазначала, що 

В. Міяковський поряд з В. Веретенніковим, В. Барвінським, В. Нікітіним, 

В. Романовським, Ф. Герасименком та І. Шабатіним був одним із 

продуктивніших авторів, що публікувалися в українській архівознавчій 

періодиці у 1920-х рр. Як наголошувала дослідниця, ці вчені «збагатили 

своїми працями українське архівознавство й активно сприяли поступу 

архівної справи» [352, c. 540]. 

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

автором методичних інструкцій, що забезпечували упорядкування і облік 

документів, зокрема про початкову розробку архівних матеріалів, про 

порядок реєстрації й розташування архівних матеріалів та про складання 

описів на архівні матеріали. Дані методики базувалися на 

західноєвропейській та російській дореволюційній архівній традиції.  Згідно 

з цією теорією архівний матеріал, тобто сукупність документів архіву, 

поділявся на архівни фонди, архівні фонди – на діловодні фонди, ті, у свою 

чергу, на підфонди, які складалися з архівних одиниць, а вони – з архівних 

документів. Така ієрархічна структура документів архівів передбачала їх 

багаторівневе описування від загального до специфічного, в результаті чого 

створювалась система довідників охоронно-контрольного (облікові) та 

інформативного (про зміст документів, фондів архіву) спрямування [406, c. 

253–284]. 
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Оскільки наприкінці 1920-х рр. В. Міяковського було репресовано, до 

наукової роботи, зокрема в галузі архівознавства, вчений зміг повернутися 

лише під час Другої світової війни. До 100-ліття Археографічної комісії та 

Архіву давніх актів і 25-ліття Головного історичного архіву імені 

В. Б. Антоновича він планував видати науковий збірник у двох томах. Згідно 

плану-проспекту ювілейного видання, який В. Міяковський розробив у 

1942 р., перший том планувалось присвятити історії та історіографії архівної 

справи, другий охоплював питання методики архівознавства, бібліографію 

архівної справи, словник архівних діячів. Також передбачалася публікація 

джерел (офіційних документів, мемуарів) з історії архівної справи та окремих 

архівів. Крім того, готувалися нариси про видатних архівістів, які мали 

відобразити персональний вклад учених у розвиток архівної справи. До 

авторського колективу В. Міяковський планував залучити 36 науковців, 

зокрема О. Багалій-Татаринову, О. Водолажченко, М. Геппенера, 

П. Глядківського, І. Крип’якевича, П. Курінного, В. Маслова, 

О. Назаревського, О. Остроградську, Н. Полонську-Василенко, 

О. Степанишину та ін. [352, c. 347–348]. В. Міяковський також мав намір 

залучити до цієї роботи й українських вчених, що мешкали за кордоном. Так, 

на його прохання взяти участь у ювілейному виданню відгукнувся історик 

Михайло Дмитрович Антонович, що мешкав у Бреслау (нині м. Вроцлав, 

Польща). Він зголосився підготувати для збірника огляди українських 

археографічних видань і архівних публікацій та україніки в європейських 

архівах, бібліотеках і музеях [396, c. 106–107]. Однак, цей проект залишився 

невтіленим. На переконання І. Матяш, яка відмітила «його комплексність і 

оригінальний підхід», він і «донині становить науковий інтерес» [352, c. 348]. 

Вже в еміграційний період в «Енциклопедії українознавства», що 

виходила з 1949 р. під егідою Наукового товариства ім. Шевченка у Європі 

побачили світ статті В. Міяковського «Архіви та архівна справа» 

(«Енциклопедія Українознавства: загальна частина», 1949 р.) та «Архіви» 
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(«Енциклопедія Українознавства: словникова частина», 1955 р.), у яких 

учений вперше поставив питання про витоки української архівістики [237; 

241]. У статтях, зокрема, зазначалося, що архіви в Україні ведуть початок від 

давніх часів, коли документи зберігалися в монастирях, церквах і приватних 

збірках. Діяльність архівів як наукових установ розпочалася в середині 

ХІХ ст. із заснуванням Київської тимчасової комісії для розбору давніх актів 

(1843) і Центрального архіву давніх актів у Києві (1852). Дослідивши історію 

розвитку архівної справи в Україні протягом середини ХІХ ст. – середини 

ХХ ст., В. Міяковський звернув увагу на те, що у 1930-х рр. в СРСР 

відбулася її надмірна централізація. З 1938 р. всі українські архіви були 

підпорядковані Москві, а їхня робота великою мірою залежала від 

політичних чинників. Значної шкоди українським архівам завдала Друга 

світова війна, під час якої великий масив документів було або знищено, або 

вивезено більшовиками та німецькими окупантами. Вчений також відзначив 

діяльність архівних центрів української еміграції, зокрема Музею визвольної 

боротьби України в Празі (1925–1948) та Музею-архіву УВАН у Нью-Йорку. 

У праці, присвяченій 20-річному ювілею Музею-архіву УВАН, яку 

В. Міяковський підготував спільно з О. Волошиною і Т. Іванівською, 

авторами було відображено процес створення Музею-архіву як центрального 

сховища для збирання та збереження матеріалів з історії української 

еміграції. Зокрема, зазначено, що Музей-архів УВАН було засновано у 

1945 р. як продовження МВБУ в Празі, який, на переконання авторів 

розвідки, був «достойним прикладом організації центрального комплексного 

книжково-архівно-музейного сховища поза межами рідної землі» [221, c. 58]. 

У дослідженні висвітлюється діяльність Музею-архіву УВАН протягом 

1945–1965 рр., внесок у його становлення таких діячів, як В. Дорошенко, А. 

Животко, Л. Бачинський, М. Марковський, І. Коровицький, Л. Биковський, 

Т. Олесіюк, В. Шугаєвський та ін., розкривається склад збірок основних 

відділів Музею-архіву УВАН: 1) друкованих видань і книжкових колекцій, 2) 
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рукописних пам’яток та архівних колекцій, 3) речових пам’яток і музейних 

колекцій. В окремій розвідці 1953 року В. Міяковського йдеться про 

церковний відділ Музею-архіву УВАН («Музей-архів УВАН і церковний 

відділ його»). 

Продовжуючи характеризувати процес комплектування та організації 

зберігання документів у Музеї-архівів УВАН, у 1970 р. В.Міяковський 

спільно з О. Волошиною та Т. Іванівською опублікували огляд його праці за 

1966 – 1968 рр. [224, c. 50-51], у якому зазначили, що за цей період фонди 

Музею-архіву УВАН збільшилися на 39664 одиниць зберігання. До Музею-

архіву УВАН надійшли колекції матеріалів громадсько-культурного та 

церковного діяча О. Теребуса, письменниць Л. Коваленко та Д. Гуменної, 

поета та художника Д. Бурлюка, професора М. Маркевича, вченого-

соціолога, поета та громадського діяча М. Шаповала, журналіста 

А. Коршнівського, поета Є. Маланюка, дослідника історії української преси 

О. Животка, історика й економіста, дійсного члена УВАН Д. Солов’я, 

археолога та музейного діяча В. Шугаєвського, композиторів І. Тьороха й 

М. Гайворонського та ін. У цей період до Музею-архіву УВАН поступили 

дари від О. Гайдамаки (світлини Т. Шевченка, О. Лазаревського, 

М. Лазаревського, М. Костомарова, Г. Честяхівського), родини Драгоманових 

(комплект часопису «Громада» та збірка літератури про М. Драгоманова), 

В. Павловського (колекція друкованих і рукописних нот), Л. Биковського 

(рукописи різних авторів), Віри Вовк (рукописи, листування та фотографії 

письменниці), О. Перхорович (книги та ілюстративні матеріали до відділу 

Шевченкіани) тощо. Мистецькі збірки Музею-архіву поповнилися творами 

Л. Ґеца, С. Литвиненка, М. Бутовича, М. Кравчука, Я. Гніздовського та ін. 

[224, c. 50-54].  

Згадана праця висвітлює щоденну копітку роботу співробітників 

Музею-архіву УВАН на чолі з В. Міяковським, які проводили реєстрацію, 

систематизацію та первинну обробку нових надходжень, складання описів і 



184 

 

перевірку наявності раніше набутих матеріалів, виявлення дублетів й 

каталогізацію друкованих видань тощо. Матеріалами Музею-архіву УВАН 

широко користувалися дослідники, зокрема О. Архімович, Д. Горняткевич, 

О. Домбровський, Н. Осадча-Яната, І. Світ, Ю. Шевельов та ін. На прохання 

О. Архімовича, Н. Осадчої-Янати, Л. Винара, І. Лисяка-Рудницького, 

Є. Маланюка та деяких інших дослідників співробітники Музею-архіву 

виготовляли фотокопії документів. Періодично на базі фондів Музею-архіву 

УВАН влаштовувалися виставки українських митців (Л. Ґеца, М. Бутовича, 

В. Винниченка), а до конференцій УВАН завжди готувалися експозиції з 

матеріалів Музею-архіву [224, c. 55–57]. 

Отже, В. Міяковський, будучи організатором архівної справи, 

архівістом-практиком, значну увагу у своїй діяльності приділяв також 

дослідженню теоретико-методологічних засад її функціонування,  був 

автором низки праць в галузі архівознавства, що висвітлювали хід архівної 

реформи в Україні під час національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. і в 

післяреволюційний період, історію та діяльність українських архівних 

установ, внесок різних діячів у розвиток архівознавства та розбудову 

українських музеїв і архівів, а також торкалися окремих практичних питань 

розбудови архівної справи. Фундаментальні проблеми розвитку архівної 

справи Володимир Міяковський вбачав у відсутності єдиної системи 

архівних установ на всіх рівнях і створення належних умов для їх взаємодії. 

Поряд з цим, В. Міяковський пропонував дотримуватися принципу цілісності 

архівних фондів. Важливу увагу при формування власної концепції 

реорганізації він приділяв аналізу праць закордонних фахівців в галузі 

архівознавства. Критично аналізуючи пропозиції архівістів, В. Міяковський у 

своїх численних рецензіях визначав найконструктивніші пропозиції щодо 

вдосконалення архівної системи. 

В. Міяковський відіграв значну роль у проведенні архівних реформ та 

розбудові системи архівних установ в УСРР, а установи під його 
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керівництвом перетворилися у потужний архівний та культурний центр 

української еміграції. Визначний внесок був зроблений ученим і в 

збереження національної історико-культурної спадщини в еміграції, 

заснування одного з найбільших осередків зарубіжної україніки – Музею-

архіву УВАН ім. Д.Антоновича у Нью-Йорку. Все це дає підстави зробити 

висновок про надзвичайну цінність архівної діяльності та архівознавчої 

спадщини В. Міяковського, важливість її вивчення для глибшого розуміння 

складних процесів формування Національного архівного фонду у ХХ ст. 

Отже, науковий доробок В. Міяковського тематично можна поділити 

на праці з історії українського суспільно-політичного руху ХІХ ст., 

дослідження, що стосуються історії української культури, шевченкознавчі 

студії та праці в галузі архівознавства. 

В. Міяковський одним з перших почав системно вивчати український 

громадського-політичного рух ХІХ ст. Даній проблематиці було присвячено 

близько 100 публікацій. Полем його зацікавлень спочатку став декабриський 

рух, нащадками якого він вбачав в кирило-мефодіївців, досліджував 

діяльність Кирило-Мефодіївського товариства, був першим хто став 

досліджувати Київську громаду і хлопоманів 60-х рр. та українських 

автономістів-федералістів 80-х рр. ХІХ ст. 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 їхніх очільників та найбільш 

яскравих представників.  

Серед українознавчих праць В. Міяковського, що складають близько 

120 праць, значна частина яких присвячена проблемам та дослідженню 

історії української культури. В. Міяковський аналізуючи творчість окремих 

українських літераторів, учених і митців, у низці своїх праць дослідив 

процеси та події, що мали істотний вплив на розвиток української культури. 

Події культурного та наукового життя в Україні В. Міяковський розглядав 
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через призму національного відродження, високо оцінюючи перетворення в 

культурній сфері, що відбулися під час розбудови Української держави, й 

засуджуючи тоталітаризм радянського періоду. 

Значне місце в творчості В. Міяковського посідають праці, присвячені 

життю та діяльності Т. Шевченка та окремим проблемам шевченкознавства, 

дослідженням яких він займався протягом всього свого життя. За свою 

багатолітню роботу вчений присвятив Тарасу Шевченку близько 40 

публікацій, більшість з них на основі невідомих до того часу документів. 

Шевченкознавчі студії В. Міяковського розкривались в таких галузях – це 

текстуальні студії, роботи синергетичного характеру, дослідження 

шевченківської доби, портрети шевченкознавців та висвітлення діяльності 

Кирило-Мефодіївського братства. Вчений одним із перших розкрив вплив 

ідей декабристів на формування свідомості Кобзаря та вплив творчості 

останнього на ідеологію та діяльність кирило-мефодіївців і взагалі 

український рух.  В. Міяковський був одним із фундаторів і керівником 

Будинку-музею Т. Шевченка та Інституту шевченкознавства УВАН, які 

відіграли велику роль в організації шевченкознавчих досліджень та 

вшануванні пам’яті геніального українського поета. В. Міяковський 

ініціював видання та був головним редактором річника «Шевченка», на 

сторінках якого побачили світ значна кількість публікацій про Кобзаря. 

В архівознавчих працях В. Міяковського (близько 15 публікацій) 

висвітлювалися проблеми архівної реформи в Україні доби національно-

визвольних змагань 1917–1920 рр. і післяреволюційного періоду, історія та 

діяльність українських архівних установ (КЦІА, Музей-архів УВАН), внесок 

українських діячів у розвиток архівознавства та розбудову українських 

музеїв і архівів. У розвідках учений розглядав актуальні практичні питання 

розбудови архівної справи, пов’язаним з необхідністю вдосконалення 

методів та принципів архівної справи, а саме реорганізації системи архівних 

установ. 
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Широке поле наукових зацікавлень В. Міяковського було загалом 

зосереджено на дослідженні проблем української історії, літературознавства, 

архівознавства. 
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ВИСНОВКИ 

Для сучасної української історичної науки актуальним завданням є 

повернення із забуття імен видатних діячів науки та культури, які 

самовіддано слугували ідеям національного відродження та залишили 

помітний слід в українській історії, але їхні життя, діяльність і творчий 

доробок донині з різних причин не знайшли наукової оцінки. Почесне місце в 

ряду видатних представників української науки ХХ ст. належить історику-

архівісту та літературознавцю В. Міяковському, відображення внеску якого в 

розвиток української науки та культури є нагальним завданням для сучасної 

історіографії. 

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. 

Інтерес до постаті та творчості діяча виник у 1920-х рр., однак науковий 

спадок В. Міяковського – вченого, який був засуджений у сфабрикованій 

справі СВУ та виїхав за кордон під час Другої світової війни, – залишився 

поза увагою радянських дослідників. Наукове вивчення біографії, 

багатогранної діяльності та творчих здобутків В. Міяковського було 

розпочато вченими-емігрантами, які відзначили виняткову роль діяча в 

організації наукового життя української еміграції та його значний внесок у 

розвиток українознавства. Непересічна постать В. Міяковського також стала 

предметом досліджень сучасних українських істориків. Проте повної 

наукової біографії вченого створено не було, але наявні праці заклали 

підґрунтя для всебічної реконструкції його життєвого та творчого шляху. 

Дисертаційне дослідження базується на широкому комплексі 

різноманітних джерел про життя та наукову діяльність В. Міяковського. 

Активна професійна та науково-організаційна діяльність ученого зумовили 

збереження значної кількості документальних матеріалів, які дали змогу 

відобразити його роботу в численних наукових інституціях та архівних 
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установах, а також співпрацю науковця з редакціями часописів і видавництв. 

Виявлені наративні джерела було використано для відтворення біографії 

В. Міяковського, створення його просопографічного портрету та вивчення 

творчої лабораторії історика. Аналіз наукового та публіцистичного доробку 

вченого дали можливість визначити його внесок в українську історіографію, 

літературознавство та архівознавство. 

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 –1943 рр.) та еміграційний (1944 – 1972 

рр.). 

З’ясовано, що 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.  

У роботі розкрито процес становлення В. Міяковського як науковця. 

Інтерес до науки у нього виник вже під час навчання в гімназії, де під 

впливом талановитих педагогів М. Лятошинського і Л. Батуєва він 

зацікавився історією та літературою. Навчаючись на історико-філологічному 

факультеті Санкт-Петербурзького університету, В. Міяковський під 

керівництвом відомих учених В. Сіповського, С. Венгерова і О. Введенського 

розпочав науково-дослідну діяльність. У студентські роки, працюючи у 
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науковому гуртку, організованому М. Грушевським, В. Міяковський отримав 

досвід археографічної роботи. Водночас робота в державних і приватних 

архівах і музеях викликала у В. Міяковського інтерес до архівної справи, а 

праця в Російському державному видавничому цензурному архіві дала йому 

змогу ознайомитися із засекреченими архівними документами з історії 

української культури і літератури та зібрати архівну інформацію, що стала 

джерельною базою для наступних праць вченого на ниві україністики. 

Встановлено, що київський період життя В. Міяковського був 

найбільш плідним у його науковій творчості та архівній діяльності. 

Відтворення основних аспектів діяльності В. Міяковського у роки 

Української революції та радянський період дало підстави дійти висновку, 

що після переїзду вченого з Петрограда до Києва у грудні 1917 р. і до його 

арешту в серпні 1929 р. у справі СВУ тривав найважливіший і 

найефективніший етап діяльності науковця як історика та архівіста. 

В. Міяковський відіграв значну роль у проведенні архівних реформ в Україні 

та розбудові національного архівного господарства. 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 і заслання позбавили можливість 

працювати за фахом  та перервали його наукову діяльність на 11 років. 

На основі аналізу документальних та історіографічних 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 
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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. 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 як 

секретар УІФТ забезпечував наукову роботу товариства в останні місяці його 

діяльності та разом з іншими співробітниками МВБУ докладав зусиль для 

врятування колекцій музею. Перебуваючи у Німеччині (1945–1950) 

В. Міяковський ініціював відродження Історично-філологічного товариства 

при УВУ 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 українського 

суспільно-політичного руху ХІХ ст., дослідження, що стосуються історії 

української культури й літератури, 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 українського громадсько-

політичного руху ХІХ ст. На основі аналізу широкого комплексу архівних 
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джерел вчений простежив генезис національної суспільно-політичної думки 

у ХІХ ст., дослідив склад, програмні документи та ідеологічні засади 

діяльності українських декабристів, Кирило-Мефодіївського товариства, 

українофілів і хлопоманів 60-х рр. та українських автономістів-федералістів 

80-х рр. ХІХ ст. В. Міяковський зробив висновок про ідеологічну 

спадкоємність між основними етапами українського руху ХІХ ст., в основі 

якого перебувала ідея національного відродження українського народу.  

Аналіз праць В. Міяковського з історії української культури 

засвідчив, що в них знайшли відображення як загальні процеси розвитку 

національного культурного та наукового життя, що відбувалися в Україні та 

поза її межами протягом 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 та 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 дослідженнях учений відводив 

епістоляріям та мемуарам як важливому джерелу просопографічної 

інформації. 

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

шевченкознавства і зробив вагомий внесок у його розвиток. Дослідивши 

епістолярну спадщину та мемуари Т. Шевченка та його сучасників, учений 

реконструював життєвий шлях поета та його творчу діяльність Кобзаря, 

проаналізував літературні сюжети і образи, створені поетом. Будучи одним із 

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

активним співробітником Інституту шевченкознавства УВАН у Нью-Йорку 

В. Міяковському вдалося віднайти та опублікувати ряд автографів 
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Т. Шевченка та документи, що розкривали діяльність митця та його 

оточення. Вчений одним із перших розкрив вплив ідей декабристів на 

формування свідомості Кобзаря та вплив творчості останнього на ідеологію 

та діяльність кирило-мефодіївців і взагалі український рух. 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.). 

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, О. Волошина, Т. Іванівська  тощо). 

Отже, проведене комплексне дослідження життєвого шляху, наукової-

організаційнох, громадської діяльності та наукової спадщини видатного 

українського історика, архівіста, літературознавеця 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, а його значний науковий доробок і нині залишається 

актуальним. 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Архівні джерела 

 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА 

УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ 

 

Ф. 14. Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. 

Опис 1. 

1. Спр. 5. Доповідь голови Архівного управління м. Києва (архівної секції 

Київського Губкопмису) про місце Архівного управління в системі 

Наркомосу (липень 1920 р.). – 5 арк. 

2. Спр. 6. Звіти про роботу Архівного управління в м. Києві (архівної 

секції Київського Губкопмису) за січень-жовтень 1920 р. та доповідні 

записки про невідкладні потреби секції. Проект положення про 

заснування Українського головного архіву в м. Києві (30 січня – 7 

листопада 1920 р.). – 34 арк. 

3. Спр. 90. Звіти про роботу Центрального історичного архіву в м. Києві і 

Київського губернського архівного управління за січень-жовтень 

1923 р. та доповідні записки до Укрцентрархіву про підготовку 

працівників архівної справи і збільшення штатів (6 березня – 6 грудня 

1923 р.). – 155 арк. 

4. Спр. 117. Стенограма, доповіді і тези доповідей, зроблених на І 

Всеукраїнській нараді працівників архівних установ (6 – 9 грудня 

1924 р.). – 150 арк. 
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Ф. 166. Народний комісаріат освіти УРСР. 

Опис 1. 

5. Спр. 52. Матеріали про влаштування свята, присвяченого пам’яті 

великого українського поета Т. Г. Шевченка (24 лютого – 26 травня 

1919 р.). – 164 арк. 

6. Спр. 710. Доповідь Головного архівного управління про передачу до 

його відому архіву бувшої Київської духовної академії та доповідна 

записка Всеукраїнського комітету охорони пам’ятниківстаровини про 

концентрацію і охорону архівних матеріалів України. Списки 

співробітників Головного архівного управління і Всеукраїнського 

головного архіву на липень-серпень 1919 р. (липень – 5 серпня 1919 р.). 

– 13 арк.  

Ф. 2201. Міністерство народної освіти (період Гетьмана П. 

Скоропадського). 

Опис 4. 

7. Спр. 2. Листування з Міністерством внутрішніх справ та Архівно-

бібліотечним відділом Головного управління мистецтв та національної 

культури по плану загальної архівної реформи на Україні (вересень – 

листопад 1918 р.). – 1–2 арк. 

Ф. 2457. Головне управління мистецтва та національної культури 

Української Держави. 

Опис 1. 

8. Спр. 3. Протоколи Комісії по розмежуванню справ між Міністерством 

народної освіти, Головного управління мистецтва та національної 

культури і Академією наук (27 липня – 6 грудня 1918 р.). – 38 арк. 

Ф. 3206. Рейхскомісаріат України, м. Рівне. 

Опис 5. 

9. Спр. 1. Постанова голови міського управління про організацію 

українського архівного українського управління в м. Києві. Доповіді 
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начальника управління архівами про охорону архівосховищ в Києві,  

діяльність архівів, поїздку по Україні, стан архівів і бібліотек на 

Україні. 1942 - 1945 рр. – 471 арк. 

10.  Спр. 8. Доповіді начальника державного управління архівами при 

рейхскомісаріаті України про наукові поїздки по Україні, завідуючого 

вінницьким архівом про роботу архіву. Листування з начальником 

держархівів про дослідження архівних документів та інших питань 

(1942 – 1943 рр.). – 648 арк. 

11.  Спр. 10. Доповіді і відомості про стан архівів і музеїв України, їх 

діяльність в період німецько-фашиської окупації. 1941 - 1944 рр. – 311 

арк. 

12.  Спр. 24. Документи про особовий склад працівників Рейскомісаріату 

України, які працювали в період німецько-фашиської окупації в 

архівних органах окупованих областей (списки, вказівки, плани, 

доповіді, звіти, посвідчення особи, біографії). 1941 - 1944 рр. – 686 арк. 

Ф. 3561. Оглоблин Олександр Петрович (1899 – 1992) – історик, 

професор Київського університету, співробітник Всеукраїнської академії 

наук, Академії наук УРСР, професор українського вільного 

університету, член Наукового товариства імені Т. Шевченка. 

Опис 1. 

13. Спр. 320. Протоколи засідань, список членів комісії для розгляду 

питання про українські емблеми та герби, організованої Київською 

міською управою (20 жовтня 1941 р. – 15 липня 1942 р.). – 43 арк. 

14. Спр. 321. Протоколи засідань підкомісії з історико-філологічних наук 

при Будинку вчених м. Києва (25 червня 1942 р. – 30 вересня 1942 р.). – 

24 арк. 
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Ф. 3689. Головне управління мистецтв та національної культури 

Української Народної Республіки 

Опис 1. 

15.  Спр. 7. Посвідчення, заяви та списки урядовців Головного управління 

мистецтв та національної культури. Листування з міністерствами 

директорії про надання урядовцям поміщення, перепусток і 

залізничних квитків (1919 р.). – 67 арк. 

16.  Спр. 17. Проект штатів Архівно-бібліотечного відділу Головного 

управління мистецтв та національної культури та доповідна записка 

про його завдання. Посвідчення та списки співробітників Головного 

архівного управління (1919 р.). – 38 арк. 

Ф. 3847. Головний історичний архів імені В. Б. Антоновича. 

Опис 1. 

17.  Спр. 3. Розпорядження голови м. Києва про охорону архівних 

матеріалів та розшук військових матеріалів більшовиків, правила 

зарахування на роботу в архіви (7 жовтня 1941 р. – 24 серпня 1942 р.). – 

13арк. 

18.  Спр. 5. Звіти про роботу архіву, відділів і бібліотеки (жовтень 1914 р. - 

травень 1942 р.). - 33 арк. 

19.  Спр. 10. Листування з головою м. Києва про організацію курсів по 

вивченню німецької мови для співробітників архіву; особисті заяви 

співробітників про надання їм відпусток (23 грудня 1941 р. - 5 січня 

1943 р.). - 11 арк. 

20.  Спр. 15. Листування, доручення і акти на перенесення архівних 

матеріалів з різних місць до архівосховища з метою їх збереження (21 

жовтня 1941 р. - 8 листопада 1942 р.). - 105 арк. 

21.  Спр. 37. Накази по архіву (4 жовтня 1941 р. - 5 червня 1943 р.). - 65 

арк. 
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22.  Спр. 60. Особова справа директора архіву Міяковського Володимира 

Варламовича 98 листопада 1941 р. – 15 січня 1942 р.). – 12 арк. 

23.  Спр. 95. Проект плану видання ювілейного збірника з нагоди 100-річчя 

Архіву стародавніх актів і 25-річчя Головного історичного архіву 

(1942 р.). – 5 арк. 

24.  Спр. 169. Записка директора архіву про книгу професора Неєзле (4 

січня – 21 січня 1943 р.). – 3 арк. 

25. Спр. 224. Доповідна записка директора архіву про проведення 

архівознавчих курсів за часів німецької окупації та матеріали про неї 

(1942 р.). – 14 арк. 

Ф. 3966. Міяковський Володимир Варламович (1888 – 1972) – історик-

архівіст, літературознавець, голова Архівного управління, директор 

Київського центрального історичного архіву імені В. Б. Антоновича, 

професор. 

Опис 1. 

Біографічні документи. 

26.  Спр. 1. Посвідчення, членські та військові квитки, перепустки тощо 

(13 жовтня 1903 р. – 10 травня 1991 р.). – 136 арк. 

Рукописи. 

27.  Спр. 2. Доповідна записка про стан архівної справи в м. Києві 

(1942 р.). – 17 арк. 

28.  Спр. 3. Статті «Архіви і революція», «Архівний з’їзд у Москві 14–19 

березня 1925 р.», «З історії архівної справи на Україні» та ін. (Б/д). – 

50 арк. 

29.  Спр. 4. Статті «Могила Радищева», «Донесення жандармського 

полковника про Кирило-Мефодієвське братство» та ін. (Б/д) – 56 арк. 

30.  Спр. 5. Стаття «Севастополь в мае 1855 г.» (Б/д). – 48 арк. 

31.  Спр. 6. Рукопис з щоденника В. Модзалевського у перекладі 

В. Міяковського, підготовлений для друку (Б/д). – 24 арк. 
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32.  Спр. 7. Записки, уривки з щоденника (Б/д). – 262 арк. 

33.  Спр. 8. Виписки з документів Київського історичного архіву імені 

В. Б. Антоновича про повстання декабристів в Україні (1825–1826 рр.). 

– 325 арк. 

34.  Спр. 9. Виписки з архівних документів та нотатки до роботи про 

Радищева, праця «Возвращение в Россию» тощо (Б/д) – 309 арк. 

35.  Спр. 10. Виписки з архівних документів та нотатки до роботи про 

Радищева (Б/д). – 188 арк. 

36.  Спр. 11. Виписки з архівних документів та різні нотатки (Б/д) – 

284 арк. 

37.  Спр. 12. Виписки з літератури та бібліографічні картки про 

українських письменників (Б/д). – 467 арк. 

38.  Спр. 13. Виписки про українських письменників (Б/д). – 87 арк. 

39.  Спр. 14. Виписки про українських письменників (Б/д). – 677 арк. 

40.  Спр. 15. Копії документів Головного історичного архіву імені 

В. Б. Антоновича у м. Києві «Об иностранных поселениях в Юго-

западном крае», записка А. Вороніна «Про чужоземних поселенців у 

Київській, Подільській та Волинській губерніях 1871 р.», формулярнй 

список П. Косача та ін. (Б/д). – 98 арк. 

Документи про службову діяльність. 

41.  Спр. 16. Листування з музеєм Радищева у м. Саратові, Всеукраїнським 

історичним музеєм імені Т. Шевченка у м. Києві, Українською 

академією наук у м. Києві, Науковим товариством імені Т. Шевченка у 

м. Львові та іншими установами про участь в роботі цих установ та 

надсилання документів для виконання (30 січня 1913 р. – 24 листопада 

1941 р.). – 72 арк. 

42.  Спр. 17. Листування з редакціями видань «Голос минувшого» у 

м. Москві, «Былое» у м. Ленінграді, «Молот» у м. Ростові-на-Дону та 
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іншими редакціями про подання статей та сплату гонорарів (17 серпня 

1915 р. – 21 травня 1941 р.). – 34 арк. 

43.  Спр. 18. Листування з Центральним архівним управлінням УСРР про 

надсилання статей до журналу «Архівна справа» та сплату гонорару за 

них (30 травня 1925 р. – 31 липня 1929 р.). – 30 арк. 

44.  Спр. 19. Листування про знищення будівлі Михайлівського монастиря 

в м. Києві Музейного управління Наркомоса РСФРР з Ленінградською 

державною академією історії матеріальної культури (2 квітня 1934 р. – 

27 липня 1934 р.). – 26 арк. 

45.  Спр. 20. Бюлетень 2-го з’їзду архівних працівників РСФРР, тези 

М. Рубача до доповіді «Концепція та розподіл архівних матеріалів і 

схема архівосховищ», тези В. Барвінського до доповіді «Учет и 

регистрация ЕГАФА», проект положення про Центральний архів 

революції, праця В. Модзалевського «З історії архівної справи на 

Україні», проект положення про Всеукраїнський комітет охорони 

пам’ятників мистецтв і старовини тощо (12 січня 1925 р. – 14 червня 

1929 р.). – 58 арк. 

46.  Спр. 21. Запрошення на збори, засідання, свята (24 травня 1918 р. – 1 

квітня 1943 р.). – 229 арк. 

Кореспонденція. 

47.  Спр. 22. Листи від Д’якова, Єланчича, Зубковського, Лебедєва, 

Пісканова, Семенка, Тарновського та інших кореспондентів (3 липня 

1915 р. – 22 серпня 1943 р.). – 157 арк. 

48.  Спр. 23. Листи від дружини В. Міяковського – І. Міяковської (28 

грудня 1916 р. – 4 грудня 1931 р.). – 112 арк. 

49.  Спр. 24. Листи від дружини В. Міяковського – І. Міяковської (4 січня 

1932 р. – 14 серпня 1933 р.). – 102 арк. 

50.  Спр. 25. Листи від доньки В. Міяковського – К. Міяковської (19 серпня 

1928 р. – 1 листопада 1933 р.). – 184 арк. 
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Ілюстративні матеріали. 

51.  Спр. 26. Фотокартки (Б/д). – 21 арк. 

Документи родичів В. Міяковського. 

52.  Спр. 27. Дозволи на зустрічі І. Міяковської з ув’язненим чоловіком – 

В. Міяковським (5 липня 1930 р. – 2 вересня 1932 р.). – 4 арк. 

53.  Спр. 28. Листи В. Міяковського до дружини І. Міяковської (22 травня 

1909 р. – 16 листопада 1911 р.). – 204 арк. 

54.  Спр. 29. Листи В. Міяковського до дружини І. Міяковської (22 січня 

1912 р. – 21 серпня 1913 р.). – 166 арк. 

55.  Спр. 30. Листи В. Міяковського до дружини І. Міяковської (16 березня 

1914 р. – 30 серпня 1914 р.). – 225 арк. 

56.  Спр. 31. Листи В. Міяковського до дружини І. Міяковської (21 травня 

1924 р. – 3 січня 1933 р.). – 162 арк. 

57.  Спр. 32. Листи Дубницького, Нікітіна, Плотнікова, Поспєлова, та 

інших кореспондентів до І. Міяковської (10 березня 1911 р. – 20 липня 

1932 р.). – 76 арк. 

58.  Спр. 33. Заповіт члена Ради мистецтв Української державної академії 

мистецтв В. Модзалевського щодо його спадщини – майна та рукописів 

(1920 р.0. – 10 арк. 

59.  Спр. 34. Звіт про стан документів про Т. Шевченка в Інституті 

української літератури Академії наук під час німецької окупації (1 

листопада 1941 р.). – 3 арк. 

60.  Спр. 35. Чернетки та документи до біографії Т. Шевченка (Б/д). – 

59 арк. 

61.  Спр. 36. Чернетки (Б/д). – 68 арк. 
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ГРОМАДСЬКИХ 

ОБ’ЄДНАНЬ УКРАЇНИ 

 

Ф. 263. Колекція позасудових справ реабілітованих. 

Опис 1. 

62.  Спр. 60096 ФП / коробка 1552. Слідча справа Міяковського 

Володимира Варламовича (29 серпня 1929 р. – 19 лютого 1930 р.) – 

91 арк. 

Ф. 269. Колекція документів «Український музей в Празі». 

Опис 1. Документи і матеріали українських організацій, союзів, 

спілок, товариств і громад на еміграції. 

63.  Спр. 418. Протоколи засідань Українського історично-філологічного 

товариства в Празі та матеріали до них (30 травня 1944 р. – 10 квітня 

1945 р.). – 95 арк. 

Опис 2. Документи і матеріали українських державних, військових, 

громадсько-політичних діячів, представників науки, культури і освіти, 

інших осіб (1886–1952 рр.). 

Антонович Дмитро. 

64.  Спр. 22. Листи Л. Биковського, А. Жука, Н. Козицької, О. Скоропис-

Йолтуховського, В. Міяковського, О. Оглоблина, Ю. Тищенка, 

А. Яковліва, інших осіб, німецьких та емігрантських установ до 

Д. Антоновича та його дружини (3 січня 1943 р. – квітень 1947 р.). – 

119 арк. 

Антонович Михайло. 

65.  Спр. 32 Листи батьків, рідних і знайомих до Михайла Антоновича (20 

червня 1930 р. – 3 січня 1945 р.). – 116 арк. 

Міяковський Володимир. 

66.  Спр. 105. Листування В. Міяковського з книговидавцем і бібліофілом 

Л. Биковським. Автобіографії українських письменників і поетів 
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І. Багряного, О. Веретенченко, С. Гординського, І. Жученка (Яра-

Славутича), М. Зерова, Н. Калюжної, І. І. Коровицького, А. Павлюка, 

Г. Чаплі, біографія П. Зайцева, М. Шарлеманя та ін., зібрані 

В. Міяковським (2 листопада 1943 р. – 20 березня 1945 р.). – 149 арк. 

67.  Спр. 106. Листи Д. Антоновича, Михайла і Марка Антоновичів, 

Є. Маланюка та інших осіб до В. Міяковського (7 лютого 1942 р. – 16 

лютого 1945 р.). – 84 арк. 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ МІСТА КИЄВА 

 

Ф. 16. Київський університет: 1834–1934 рр. 

Опис 469. 

68.  Спр. 250. Переписка з Київським губернським правлінням щодо 

дозволу заснувати у м. Києві Комітету з охорони пам’ятників історії і 

мистецтва (2 вересня – 26 жовтня 1919 р.). – 4 арк. 

Ф. 108. Київська 1-а чоловіча гімназія. 

Опис 93. 

69.  Спр. 1048. Особова справа Міяковського Володимира Варламовича (20 

травня 1899 р. – 7 липня 1906 р.). – 8 арк.  

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Київ 

 

Ф. Р-2412. Музей-архів переходової доби. 

Опис 1. 

70.  Спр. 1. Накази по Музею-архіву переходової доби (26 березня – 29 

жовтня 1942 р.). – 32 арк.  

71.  Спр. 2. Положення, плани, звіти та інші матеріали про діяльність 

Музею- архіву переходової доби (квітень – 29 жовтня 1942 р.). – 47 арк.  
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72.  Спр. 3. Протоколи № 1–14 наукових пленумів Музею-архіву 

переходової доби (6 травня – 30 вересня 1942 р.). – 53 арк.  

73.  Спр. 9. Списки та довідки співробітників і наукових консультантів 

Музею-архіву переходової доби за 1942 р. (1942 р.). – 71 арк.  

74.  Спр. 10. Матеріали до організації виставки «Руйнація більшовиками 

культурних пам’яток у м. Києві» (1942 р.). – 95 арк.  

Ф. Р-4156. Київський губернський комітет охорони пам’ятників 

мистецтва та давнини при губернському відділі народної освіти, м. Київ. 

Опис 1. 

75.  Спр. 14. Заяви громадян та листування з Київським, Чернігівським та 

іншими Революційними комітетами про зарахування на посади, 

звільнення, виплату зарплати співробітникам Архівного управління, 

археологічної секції державного музею ГУКОПИСу, про взяття на 

облік речей старовини та мистецтва (3 січня – 6 квітня 1921 р.) – 

264 арк.  

 

ІНСТИТУТ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 

УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО 

 

Ф. І. Літературні матеріали. 

76.  № 45996. Лист Володимира Варламовича Міяковського до Дмитра 

Івановича Багалія від 3 квітня 1924 р. з Києва до [Харкова]. – 2 арк. 

77.  № 45997. Лист Володимира Варламовича Міяковського до Дмитра 

Івановича Багалія від 10 листопада 1925 р. з [Києва] до [Харкова]. – 1 

арк. 

78.  № 45998. Лист Володимира Варламовича Міяковського до Дмитра 

Івановича Багалія від 25 вересня 1926 р. з [Києва] до [Харкова]. – 1 арк. 
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Ф. ІІІ. Листування. 

79.  № 33230. Лист Володимира Варламовича Міяковського до Вадима 

Львовича Модзалевського від 13 січня 1919 р. – 2 арк. 

Ф. Х. Всеукраїнська академія наук (ВУАН) (1918–1933). 

80.  № 5806. Міяковський В. Попередній список імен письменників на 

літери «А»–«Г», які мають увійти в біографічний словник діячів 

України (червень 1921 р.). – 5 арк. 

81.  № 6625–6651. Інструкція для складання реєстраційних карток з історії 

громадського руху на Україні, протоколи засідань Комісії вивчення 

історії громадських течій та витяги з протоколів Спільних зборів 

ВУАН, звіт про роботу Комісії вивчення історії громадських течій, 

замітки про важливі політичні моменти і рухи в історії України 

(березень – 5 листопада 1921 р.). – 37 арк. 

82.  № 6782–6786. Протоколи засідань Комісії вивчення історії 

громадських течій та звіт про роботу комісії за 1922 р. (24 січня – 

грудень 1922 р.) – 9 арк. 

83.  № 12613. Запрошення В. В. Міяковському на загальні збори 

Товариства друзів Музею українських діячів науки та мистецтва (30 

жовтня 1928 р.). – 1 арк. 

84.  №14663. Міяковський В. [Про київську губернську та місцеві 

адміністрації під час повстання Чернігівського полку] (стаття). – 

16 арк. 

85.  № 14742. Міяковський В. Люди сорокових років (Кирило-мефодіївці в 

їх листуванні) (стаття) (1927 р.). – 168 арк. 

86.  № 14743. Міяковський В. Опанас Маркович у Кирило-Мефодіївському 

братстві (стаття). – 60 арк. 

87.  № 17760–17761. Міяковський В. Виключення Драгоманова з 

Київського університету (стаття) (20 рр. ХХ ст.). – 43 арк. 
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88.  № 17762. Міяковський В. Вірш з приводу перших замахів на 

Олександра ІІ (стаття). – 8 арк. 

89.  № 17763. Міяковський В. З молодих років К. Михальчука (стаття). – 

25 арк. 

90.  № 17764. Міяковський В. З нових матеріалів до історії Кирило-

Мефодіївського братства (стаття) (1924 р.). – 4 арк. 

91.  № 17765. Міяковський В. Костомаров у Рівному (стаття) (1925 р.). – 

89 арк. 

92.  № 17766. Міяковський В. Народник 60-х років (Б. С. Познанський) 

(стаття) (20-ті рр. ХХ ст.). – 32 арк. 

93.  № 17767. Міяковський В. Нові сторінки з автобіографії 

В. Б. Антоновича (стаття) (1923–1924 рр.). – 37 арк. 

94.  № 17768. Міяковський В. Список осіб, причетних до справ про таємні 

товариства (стаття). – 9 арк. 

95.  № 32919. Протоколи засідань Ради Українського наукового товариства 

в Києві (1907–1921 рр.). – 165 арк. 

Ф. ХХІХ. Данилевич Василь Юхимович (1872–1936) – 

історик, археолог 

96.  № 1823. Модзалевський Вадим Львович. Із діяльності Комітету для раз 

рушення пам’яток історії та мистецтва при Київському університеті 

Святого Володимира (з приводу ліквідації Головного архівного 

управління) (18/31 жовтня 1919 р.) – 4 арк. 

Ф. 35. Зеров Микола Костянтинович (1890–1937) –літературознавець, 

поет, перекладач. 

97.  № 403. Записка Миколи Костянтиновича Зерова Володимиру 

Варламовичу Міяковському (26 листопада 1922 р.). – 2 арк. 
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Ф. 47. Український науково-дослідний інститут книгознавства (УНІК) 

(1922–1936). 

98.  № 306. Міяковський В. Ювілей цензурного акту 1876 року (стаття) 

(1926 р.). – 32 арк. 

Ф. 188. Поліщук Валеріан Львович (1897–1942) – поет. 

99.  № 21. Лист Валеріана Львовича Поліщука до Володимира 

Варламовича Міяковського від 31 травня 1922 р. з Києва. – 1 арк. 

Ф. 251. «Друкар»: видавництво (1917 – [1920]). 

100.  № 15. Міяковський В. В. Збірник статей і матеріалів «В 

шостидесятих роках» – план видання та договір з Товариством 

«Друкар» про підготовку тексту (листопад 1925 р.). – 7 арк. 

Ф. 317. Єфремов Сергій Олександрович (1876–1939) –

літературознавець, публіцист, критик, політичний та 

громадський діяч. 

101.  № 977. Лист Володимира Варламовича Міяковського до Сергія 

Олександровича Єфремова. – 1 арк. 

 

ВІДДІЛ РУКОПИСНИХ ФОНДІВ І ТЕКСТОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ 

ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ 

 

Ф. 230. Письменники діаспори. 

102.  № 111. Довідка, видана В. В. Міяковському для звільнення зі 

свирських таборів (жовтень 1933 р.) – 2 арк. 

103.  № 112. Малюнки олівцем В. Міяковського з Лук’янівської 

тюрми ті із заслання. Пояснення до малюнків, зроблені 

В. В. Міяковським (1929 р., 1932 р.) – 2 арк. 

104.  Лист Оксани Радиш-Міяковської до М. Г. Жулинського. Портрет 

олівцем і фотопортрет В. Міяковського (1968 р., 1976 р.) – 3 арк. 
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Ф. 98. Яцків М. Ю. 

105.  Лист В. Міяковського до М. Ю. Яцкова (3 листопада 1944 р.) – 

1 арк. 

Ф. 119. Нова українська література. 

106.  В. Міяковський «Зв’язки Л. Глібова з революційним рухом 60-х 

років» – стаття (10 жовтня 1927 р.) – 1 арк. 
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історичного архіву ім. В.Б. Антоновича. 7 жовтня 1941 р. Засвідчена копія. 
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