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ГЛУШАН О.В.

ОСОБОВИЙ АРХІВНИЙ ФОНД С.В.БОРОДАЄВСЬКОГО:
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Аналізуються склад та історико-культурна цінність особового фонду
С.В.Бородаєвського у Центральному державному архіві вищих органів влади
та управління України. Документальні матеріали розглядаються крізь призму
науково-педагогічної та громадської діяльності фондоутворювача

Серед матеріалів так званого “празького архіву”1, які були вивезені до
УРСР у повоєнні роки і нині зберігаються у Центральному державному архіві
вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), вагому частину
складали документи про життя та діяльність визначних діячів української
політичної еміграції міжвоєнного періоду, на основі яких були сформовані
особові архівні фонди Д.В.Антоновича (Ф.3956), Л.Т.Білецького (Ф.3876),
Д.І.Дорошенка (Ф.4186), О.О.Ейхельмана (Ф.3882), К.І.Коберського (Ф.4003),
І.П.Мазепи (Ф.3933), Б.М.Мартоса (Ф.4000), Б.П.Матюшенка (Ф.3850),
В.К.Приходька (Ф.3830), С.Ф.Русової (Ф.3889), Л.П.Фролова (Ф.3895),
Ф.П.Швеця (Ф.4002), В.М.Щербаківського (Ф.3864) та інш. Поважне місце у
цій плеяді політиків, військових, освітян та науковців займає постать Сергія
Васильовича Бородаєвського (1870-1942) - державного і громадського діяча,
вченого-економіста, історика, теоретика та практика українського й
міжнародного кооперативного руху.

С.В.Бородаєвський - вчений, науковий доробок якого налічує близько
50 ґрунтовних праць з історії й теорії кооперативного руху та понад 500
фахових статей різними мовами, що були видані у 22-х країнах світу. Він
виявив себе й як науково-педагогічний діяч, організатор культурно-освітнього
життя. Лектор Вищих комерційних курсів Побєдінського, політехнічних
інститутів у Санкт-Петербурзі та Одесі, викладач Міжнародної академії в
Брюсселі, Російського відділу Паризького університету, професор українських
вищих навчальних закладів в Чехословацькій Республіці - Української
господарської академії в Подєбрадах, Українського вільного університету в
Празі, Українського технічно-господарського інституту в Подєбрадах - такі
основні етапи науково-педагогічної біографії вченого.

Поряд з цим він був й відомим громадсько-політичним та державним
діячем, у 1918-1919 рр. брав активну участь в українському національно-
державному будівництві як заступник міністра торгівлі і промисловості
Української Держави, член урядових і дипломатичних делегацій Української
Держави й УНР часів Директорії.

За радянської доби на Батьківщині ім’я вченого було вимушено забуте,
хоча в 20-х роках ХХ ст. ще значилося в робочих матеріалах Постійної комісії
ВУАН для складання біографічного словника українських діячів2. Про нього
писали лише дослідники в українській діаспорі3. Зі здобуттям Україною
незалежності настав якісно новий етап у вивченні наукової біографії
С.В.Бородаєвського, хоча в кількісному відношенні він також незначний.
Насамперед, у низці енциклопедичних та довідкових видань були вміщені
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біографічні розвідки про вченого4, з’явилися публікації про життєвий шлях,
окремі напрямки науково-педагогічної і громадської діяльності, наукові
зацікавлення С.В.Бородаєвського5.

З огляду на це актуальним залишається завдання об’єктивного
дослідження життєвого шляху та наукової спадщини С.В.Бородаєвського,
написання розгорнутої наукової біографії вченого. Важливу роль у його
здійсненні відіграє відповідна джерельна база, зокрема матеріали особового
фонду С.В.Бородаєвського (Ф.3883) у ЦДАВО України.

Документи вченого надійшли з Праги до Центрального державного
історичного архіву УРСР у м.Київ у вересні 1945 р. у складі фондів
Українського історичного кабінету в розсипу обсягом 15 кг. В архіві фонд
було опрацьовано, складено опис на 29 одиниць зберігання, що хронологічно
охоплювали 1917-1941 рр. Справи перебували на таємному зберіганні. 13
травня 1952 р. особовий фонд С.В.Бородаєвського був переданий до
Центрального державного архіву Жовтневої революції УРСР (нині - ЦДАВО
України). Згідно з актом від 27 листопада 1991 р. фонд було розсекречено.

Представлені у ньому матеріали згруповані наступним чином: рукописи
фондоутворювача (од.зб.1-4); біографічні відомості фондоутворювача
(од.зб.5); документи, що свідчать про громадську та політичну діяльність
фондоутворювача (од.зб.6-8); документи, що їх використовував фондо-
утворювач для громадсько-політичної та наукової праці (од.зб.9-28);
кореспонденція (од.зб.29).

За номінальною  ознакою документи особового фонду
С.В.Бородаєвського - це статути, протоколи засідань керівних органів,
розпорядження, циркуляри, меморандуми, доклади, відозви, інформаційно-
довідкові матеріали про діяльність міжнародних та українських емігрантських
установ і організацій, членом яких був вчений, його офіційне та приватне
листування, наукові та публіцистичні твори.

Серед незначної кількості біографічних матеріалів С.В.Бородаєвського
ми знаходимо автобіографію французькою мовою, мандат учасника VII
Конгресу Міжнародної університетської федерації для Ліги Націй (Женева,
1930), перепустку учасника Міжнародного кооперативного конгресу за №475
(Відень, 1930)6.

Переважна частина офіційної документації фонду C.В.Бородаєвського
складається з матеріалів, що висвітлюють його службову та громадську
діяльність.

Наші знання про роботу вченого на посадах професора, керівника
кафедри кооперації Українського вільного університету збагачують матеріали
офіційного листування з деканатом факультету права і суспільних наук,
ректоратом УВУ у справах адміністративно-організаційних. Також у фонді
зберігаються статут Товариства прихильників УВУ від 1932 р., членом якого
був С.В.Бородаєвський, акт проведеної ним у лютому 1937 р. ревізійної
перевірки товариства, листування з його Кураторією7.

Вагомою і цікавою групою документів представлена діяльність
С.В.Бородаєвського у рамках Українського університетського угруповання
для Ліги Націй (УУУ для ЛН) та Міжнародної університетської федерації для
Ліги Націй (МУФ для ЛН). Він був одним з організаторів і головою УУУ для
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ЛН, що постало 1925 р. при Українській господарській академії у Подєбрадах,
проте об’єднувало професорів і студентів й інших українських високих шкіл
в еміграції. Українське угруповання було повноправним членом МУФ для
ЛН, створеної у 1924 р. в Празі з метою координувати роботу національних
угруповань у справі популяризації діяльності Ліги Націй та принципів
міжнародного співробітництва8, а С.В.Бородаєвський - членом Ради
МУФ9. Своєю діяльністю УУУ для ЛН долучилося до важливої справи
захисту українських національних інтересів перед міжнародною
спільнотою та її організаціями - Лігою Націй (Женева), Міжнародним бюро
миру (Женева), Міжнародним бюро праці (Женева), Верховним
комісаріатом Ліги Націй у справах біженців (Женева), Міжнародною унією
товариств Ліги Націй (Брюссель), Міжнародним інститутом інтелектуальної
співпраці (Париж) та інш.

У фонді С.В.Бородаєвського зберігаються статут УУУ для ЛН,
протоколи засідань його управи, оголошення про загальні збори з зазначеним
порядком денним, відозви організації до своїх членів та української
еміграційної спільноти взагалі, мандати делегатів українського товариства
на щорічні конгреси МУФ для ЛН10, листування з Центральним союзом
українського студентства у справі співробітництва, офіційний протест
організації з приводу спроб виправдати вбивство С.Петлюри як акт помсти
за єврейські погроми в Україні у 1919 р.11 та інш.

Як голова УУУ для ЛН С.В.Бородаєвський підтримував тісний зв’язок
з керівними органами МУФ для ЛН, про що свідчить значний масив
службового листування з генеральними секретарями Федерації Робертом
Гендріксом, Жаном Дюпюі, Ерлінгом Крістіансеном та офіційними особами
ряду національних угруповань для ЛН - французького, німецького,
британського, польського, швейцарського за період з 1927 до 1936 рр.12

Увагу дослідників приверне значна кількість матеріалів французькою
мовою, що висвітлюють основні напрямки діяльність самої МУФ для ЛН.
Серед них - протоколи засідань бюро МУФ13, доповіді14, циркуляри15,
меморандуми16, інформації про роботу конгресів17, анкети-опитувальники
(щодо антисемітизму, італо-ефіопського конфлікту 1935 р. тощо), розроблені
МУФ18. В особовому фонді С.В.Бородаєвського зберігаються статут та
внутрішній регламент МУФ від 1924 р.19 і запропонований швейцарською
групою у 1935 р. проект змін до статуту та внутрішнього регламенту МУФ20.
Представлені у фонді списки адрес груп, що входили до складу МУФ, дають
уявлення про кількість національних угруповань - членів Федерації у 1926,
1931 та 1935 рр., їх очільників, а також різні міжнародні організації й установи,
що співпрацювали з МУФ21. Доповнюють інформацію про діяльність МУФ
видані окремими брошурами звіти про роботу і рішення ІІІ, V-VIII, XII
Конгресів МУФ, у яких С.В.Бородаєвським відмічено ті питання, що
торкалися українського угруповання, зокрема його статусу у рамках МУФ,
та діяльності українських делегатів на цих конгресах; доповідь Генерального
секретаря про діяльність Федерації у 1930-1931 рр., представлена на VIII
Конгресі МУФ; програми  роботи V та VIII Конгресів та інш.22

У фонді зберігаються офіційні видання Ліги Націй, окремих
підпорядкованих їй установ та організацій, а також рішення міжнародних
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конференцій, проведених під їх егідою, які використовував у своїй діяльності
С.В.Бородаєвський. Це, зокрема, кілька номерів “Міжнародного універ-
ситетського журналу” - друкованого органу МУФ для ЛН, “Соціальної
інформації” - видання Міжнародного бюро праці, “За мир у рамках Ліги
Націй” - друкованого органу Французького товариства Ліги Націй,
“Співробітника” - друкованого органу Французького університетського
угруповання для Ліги Націй, звіти про роботу 23, 24, 25 та 26-ї сесій
економічного комітету ЛН, інформаційна брошура про створення, структуру
і діяльність Міжнародної організації праці, видані секцією економіки й фінансів
ЛН та Міжнародним бюро праці підготовчі і робочі матеріали Міжнародної
економічної конференції (Женева, 1926), рішення Міжнародної конференції з
відміни заборон і обмежень імпорту та експорту (Женева, 1927), Міжнародної
конференції з економічної статистики (Женева, 1928)23. Також вчений
цікавився діяльністю “Нової Співдружності” - міжнародного товариства,
створеного 1932 р. з осідком у Лондоні, що мало за мету забезпечення
міжнародного права і порядку шляхом створення міжнародних трибуналу
та поліції. Серед документів фонду є матеріали про структуру товариства та
пояснення основних його програмних положень24.

В еміграції С.В.Бородаєвський залишався активним учасником й
визначним дослідником кооперативного руху. Він був членом Міжнародного
кооперативного союзу, Міжнародного наукового інституту кооперації в
Парижі, одним з фундаторів Міжнародного інституту кооперативних студій,
заснованого професором Шарлем Жідом у Базелі, брав участь у Міжнародній
конференції професорів-викладачів кооперації у вищих навчальних закладах
(Гент, 1924), Міжнародній кооперативній конференції (Прага, 1924),
міжнародних кооперативних конгресах (Гент, 1924; Відень, 1930)25.

Зацікавлення вченого кооперативною справою відображають наявні
у фонді розпорядження про кооперативні товариства та їх союзи від 20
березня 1917 р.; статут Центрального Українського Кооперативного Комітету
від 1918 р.26; статут Американської Кооперативної Ліги27; розроблені
Міжнародним бюро праці анкети для дослідження взаємовідносин
сільськогосподарських виробничих і споживчих кооперативів28. Знання
європейських мов дозволяло С.В.Бородаєвському регулярно знайомитися з
кооперативною періодикою багатьох країн світу. У його фонді зберігається
добірка номерів кооперативних видань англійською, французькою,
німецькою, латвійською, чеською, болгарською та іншими мовами:
“Міжнародного кооперативного бюлетеня”, “Огляду міжнародної
кооперації” (офіційних друкованих органів Міжнародного кооперативного
союзу), “Кооперативної інформації” (бюлетеня Міжнародного бюро праці),
“Бюлетеня дрібного кредиту” (друкованого органу Федеративного центру
дрібного кредиту Франції), журналів “Виробник”, “Сніп пшениці”
(Великобританія), “Сільськогосподарська кооперація” (США), “Ко-
оперативний кредит” (Латвія), “Сучасні землеробські питання” (Чехо-
словацька Республіка), “Кооперативний підйом” (Болгарія) та інш.

С.В.Бородаєвський брав активну участь у роботі різних міжнародних
та українських громадських і наукових форумів, про що також свідчать
матеріали фонду: членські квитки учасника, програми та розклади роботи
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Ради МУФ (Прага, 1926), V (Женева, 1928), VII (Женева, 1930) та VIII (Женева,
1931) конгресів МУФ, Міжнародного кооперативного конгресу (Відень, 1930),
Міжнародного курсу роззброєння (Женева, 1932), Українського правничого
з’їзду (Прага, 1933), VII Міжнародного конгресу управління (Вашингтон,
1938) та інш.29

Загалом ця група матеріалів громадської діяльності С.В.Бородаєвського
є найчисельнішою і вагомо репрезентує роль діяча у розширенні міжнародних
громадських, наукових та культурних контактів української еміграції.

З багатого наукового доробку вченого у фонді зберігаються підготовчі
матеріали, рукописи та гранки лише однієї, проте найвизначнішої його роботи
- “Історії кооперації”30. Вона була написана як підручник з історії кооперації
для студентів економічно-кооперативного факультету Української
господарської академії та інших високих шкіл і видана Українським
громадським видавничим фондом у Празі у 1925 р.31  Попередній варіант
праці під назвою “Історія кооперативного руху в ріжних країнах” був
переданий для друку паризькому відділові “Дніпросоюзу” у 1922 р., але так і
не вийшов у світ. У цій роботі С.В.Бородаєвський докладно розглянув історію
розвитку кооперативного руху у більш ніж 40 країнах світу та діяльність
міжнародних кооперативних об’єднань, попередньо ознайомивши читачів
з теоретичними аспектами предмету свого дослідження. Монографія
отримала схвальні відгуки вітчизняних та іноземних фахівців. Так, відомий
теоретик і практик кооперації Б.М.Мартос майже через десять років після
появи книги відзначав, що “і досі не має ні на одній мові такої повної історії
кооперації, як праця проф. С.Бородаєвського”32, і вже значно пізніше історик
української економічної думки Б.Винар назве її “найповажнішим досягненням
української економічної літератури в ділянці кооперативної науки”33.

У фонді зберігаються праці різних авторів - друковані брошури,
журнальні публікації, відбитки з часописів тощо, які використовував
С.В.Бородаєвський у своїх дослідженнях. Серед останніх слід виділити праці
С.C.Дністрянського (“Старі й нові шляхи в науці приватного права”),
Дж.Н.Харріса (“Сільськогосподарська кооперація та її ставлення до
кооперативних дистрибутивних товариств”, Манчестер, 1909), А.Гулки
(“Сільськогосподарська кооперація в Чехословаччині”, Париж, 1936),
К.Осауленка (“Визначення сільськогосподарського майна у Чехословаччині”,
відбиток з часопису “Вісник Чехословацької сільськогосподарської Академії”,
1937, №6-7), Дж.П.Варбейса (“Кооперативний споживчий рух у Сполучених
Штатах”, Нью-Йорк, б/д)  та інш.34

Окрему частину фонду С.В.Бородаєвського складає приватне
листування35. Серед його адресатів і кореспондентів були колеги по науково-
педагогічній та громадській діяльності, відомі представники української
еміграційної науки, культури і освіти - Борис Мартос, Володимир Тимошенко,
Ганна Келлер-Чикаленко, Віктор Доманицький, Гордій Нянчур та інш. Їх
поєднували спільні наукові інтереси та українська національна справа.
Особистий епістолярій С.В.Бородаєвського є ніби продовженням офіційного:
він майже не містить автобіографічних даних, натомість подає цікаві відомості
про наукову та громадську діяльність кореспондентів. Так, В.П.Тимошенко
пише про свої наукові праці, можливість публікації робіт С.В.Бородаєвського
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в американській фаховій періодиці, про враження, які справили на нього
третій випуск “Українського економіста” загалом та вміщена у ньому робота
С.В.Бородаєвського зокрема; Г.Нянчур повідомляє про свою викладацьку
діяльність на кооперативних курсах, роботу на посаді директора повітового
кооперативного союзу в Тернополі, стан кооперативної справи в даному
регіоні і радиться стосовно технічних та правових аспектів організації
кредитних і збутових товариств. Листи Г.Келлер-Чикаленко, С.Нечая,
Б.Бокітька висвітлюють подробиці участі українських представників у
конгресах Міжнародної університетської федерації для Ліги Націй. Зважаючи
на відсутність державної підтримки діяльності Українського університетського
угруповання для Ліги Націй, обмежені матеріальні ресурси, товариство не
завжди мало змогу делегувати своїх членів на щорічні конгреси МУФ, які
проходили в Женеві, Лондоні, Парижі та інших європейських столицях.
С.В.Бородаєвський як його голова намагався знайти вихід шляхом залучення
до складу української делегації своїх друзів, колег, учнів - українських
громадських і культурно-освітніх діячів, що навчалися або працювали у місті
проведення чергового конгресу.

Особливий інтерес викликають листи, адресовані С.В.Бородаєвському
відомим вченим-агрономом, кооператором, громадським діячем, колегою
по викладацькій роботі в УГА та УВУ В.М.Доманицьким. Це листи часів
початку радянсько-німецької війни, у яких йдеться про створення при
науково-культурному видавництві Українського національного об’єднання
(УНО) у Празі фахової сільськогосподарської комісії, що мала на меті розробку
плану “переведення сільського господарства України зі сучасного стану
руїни через етап переходовий до стану нормального життя та
розвитку”36на звільнених від радянського режиму українських теренах.
В.М.Доманицький був уповноважений організувати й очолити роботу цієї
комісії. У своїх листах він звертався до С.В.Бородаєвського, якого знав як
справжнього фахівця, вмілого організатора, ентузіаста кооперативної справи,
з пропозицією організувати й очолити підкомісію сільськогосподарської й
кустарної кооперації у складі фахової сільськогосподарської комісії. Зроблені
С.В.Бородаєвським маргінальні замітки на полях цих листів (вчений
відзначався звичкою занотовувати дати отримання листа та відповіді на
нього і короткий зміст останньої) дають можливість встановити, що він
відмовився стати головою підкомісії, проте дав згоду бути її “сталим
дорадником” і підготувати схематичний план відновлення та розбудови
сільськогосподарської (включно з кредитною) й кустарної кооперації в Україні,
а також проекти законів про кооперативні товариства та їх союзи й
Центральний всеукраїнський кооперативний комітет. Про цю справу йдеться
і в листах Б.М.Мартоса та С.Д.Володимиріва.

Таким чином, матеріали особового фонду Сергія Васильовича
Бородаєвського в ЦДАВО України дають можливість реконструювати
основні напрями діяльності фондоутворювача і являють цінне джерело для
вивчення наукової біографії вченого. Разом з тим, вони доповнюють
інформацію документів, що зберігаються у фондах установ, організацій,
товариств, союзів, у яких працював чи членом яких був С.В.Бородаєвський
(зокрема, Української господарської академії в Подєбрадах (Ф.3795),
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Українського вільного університету в Празі (Ф.3859), Українського технічно-
господарського інституту в Подєбрадах (Ф.3879), Українського соціологічного
інституту в Празі (Ф.3793), Товариства українських економістів в Подєбрадах
(Ф.3970), Українського національного музею-архіву при Українському
інституті громадознавства в Празі (Ф.4018) та інш.), та особових фондах його
колег і товаришів (Б.М.Мартоса, В.П.Тимошенка, С.П.Шелухіна та інш.).

Комплексне дослідження цих джерел сприяє поверненню імені
С.В.Бородаєвського до скарбниці українських патріотів, які своєю
самовідданою, наполегливою працею примножували здобутки й ширили
славу української науки серед інших народів.
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Глушан Е.В. Личный архивный фонд С.В.Бородаевского: история создания и значение
материалов как источников

Анализируются состав и историко-культурная ценность личного фонда
С.В.Бородаевского в Центральном государственном архиве высших органов власти и
управления Украины. Документальные материалы рассматриваются сквозь призму научно-
педагогической и общественной деятельности фондообразователя.

Glushan O.V. The Personal Archival Fund of S.V.Borodaevskyi: the history of creation
and value of materials as sources

The composition and historical and cultural value of the personal fund of
S.V.Borodaevskyi in the Central state archive of supreme bodies of power and government of
Ukraine are analyzed. Documentary materials are considered through a prism of scientific and
pedagogical and public activities of the fundformer.
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