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Annotation
The article presents publications of the late 19th – early
20th centuries, in which museum materials of Ukrainian origin
are studied and published. This refers to museum catalogs,
albums and reports. The purpose of this article is to trace the
dynamics of the use of these publications in scientific research
of colleagues during the late 19th – early 21th centuries. The
proposed analysis proved the fact that museographic
publications have acted an important role in scientific
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research; and for museum attribution work. The context of the
use of museum publications has changed. In the 19th century,
they were used to show the development of museums in the
south of the Russian Empire. In the Soviet period, "prerevolutionary" museum publications were perceived as traces
of "bourgeois science." Modern researchers consider museum
catalogs, albums, reports of the late 19th – early 20th centuries as one of the aspects of the
manifestation of the process of national revival in Ukraine at the frontier of the century. It was also
noted that at the end of the 19th and throughout the 20th century, publications of archaeological
collections were more popular, especially materials found in the south of Ukraine. In the 21st century,
the attention of researchers was attracted by materials from the period of the Cossacks. In general,
there was a stable interest in Ukrainian museum publications of the late 19th – early 20th centuries.
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Анотація
У роботі здійснено аналіз наукових публікацій
вітчизняних авторів, які у другій половині ХІХ –
початку ХХ ст. увели до наукового обігу музейні
матеріали українського походження. Запропонований
огляд довів той факт, що музеографічні публікації
відігравали важливу роль у наукових дослідженнях не
тільки на момент їх виходу у світ, але й упродовж
тривалого часу. Також було встановлено, що джерельне значення музеографії було акцентовано за
трьома напрямами: обґрунтування висновків щодо
певних історичних фактів; підстава для пам’яткоохоронної діяльності та музеєзнавчих досліджень;
музейна атрибуція.
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У ХІХ ст. основний вектор наукової діяльності становила публікація історичних джерел та
результатів досліджень, заснованих на аналізі документтів, археологічних артефактів, нематеріальних
проявів національної культури. Один зі спектрів
таких публікацій – музеографічні твори, які на
Отримано: 12.10.2021 р.
українських теренах набули особливого поширення
з другої половини ХІХ ст. В даній статті ми увагу
звернули на те, наскільки активно і як саме музейні видання задіяні до досліджень вітчизняних
науковців. Відповідь на поставлене питання дозволить виявити інформативний діапазон,
тривалість та розвиток джерельного ефекту перших зразків української музейної
публіцистики.
Об’єктом даного дослідження обрано наукові праці, до джерельної бази яких уведені
українські музейні видання, що вийшли друком у Російській імперії наприкінці ХІХ – початку
ХХ ст. і демонструють археологічні колекції та предмети доби козацтва приватних збірок і
громадських музеїв. Предмет дослідження:динаміка застосування музеографічних публікацій у
науково-дослідній роботі протягом кінця ХІХ – початку ХХІ ст.
Варто відзначити, що джерельна роль музейних видань стала предметом спеціального
дослідження небагатьох авторів. Серед них можемо назвати І. В. Дворкіна [8], О. І. Кушпетюк
[14], Л. Ю. Мельничук [18], Н. М. Товстоляк [27]. Огляд інформативної функції музейних
видань у динаміці пропонується вперше.
Перед усім, заслуговує на увагу робота В. С. Іконнікова “Досвід російської
історіографії”, в якій музеографія показана як один із засобів правильного розуміння
загального перебігу історичних явищ. Автор назвав низку українських музейних видань, серед
яких “Короткий покажчик” по музею Одеського товариства історії та старожитностей,
складений М. Н. Мурзакевичем у 1873 р. В. С. Іконніков охарактеризував музейні твори як
цілком наукові, наповнені необхідним матеріалом для полегшення користування джерелами,
під якими автор розумів архівні документи та предмети колекцій – переважно монети, медалі,
карти, археологічні знахідки [11, c. 23, 29–30, 302–303, 313, 323].
В такій функції музейні видання використані М. І. Петровим при укладанні четвертого і
п’ятого випусків “Альбому старожитностей Церковно-археологічного музею при
Імператорській Київській духовній академії”. Автор багаторазово скористався “Вказівником”
цього ж музею, а також “Старожитностями Придніпров’я” та “Старожитностями Російськими”
Богдана та Варвари Ханенків. Посилаючись на ці твори, М. І. Петров зробив аргументовані
узагальнення відносно форм, видів та типів виробів скіфо-сарматської доби та слов’янського
часу [1, c. 7, 12, 14, 25–30].
Аналогічним шляхом Л. М. Кудь у дипломній роботі “Вбрання та прикраси давньоруської жінки”, для реконструкції типажу панянки періоду Київської Русі залучила п’ятий
випуск альбому “Старожитності Придніпров’я”. Порівняння зразків колекції Київського
міського музею з опублікованими Ханенками зображеннями предметів їх колекції, стало
підставою для висновків стосовно форм та технологій виготовлення прикрас [12, c. 8–14].
Ще один формат використання музеографічних творів кінця ХІХ – початку ХХ ст. –
уведення їх до джерельної бази досліджень стану пам’яткоохоронної діяльності та музейної
справи в Україні. Наприклад, В.Б.Антонович використав факти, висвітлені у “Указателе
выставки при ІІІ Археологическому съезде в Києве”, для укладання “Археологической карты
Киевской губернии” [5, c. 21, 31].
Низка музейних видань послужили джерелами написання статті “Музей”
“Енциклопедичного словника Брокгауза та Ефрона”. Лаконічно надана інформація про
українські музеї почерпнута переважно з музеографії артефактів півдня України та козацької
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доби – видань музею Імператорського Одеського товариства історії та старожитностей,
Феодосійського музею старожитностей, каталогів старожитностей колекції В. В. Тарновського
та О. М. Поля [19].
Більш розлогий “образ музейництва на Україні” надав І. С. Свенціцький в нарисі “Про музеї і
музейництво”. Основну увагу автор приділив Київському міському музею (назвав фондоутворювачів, охарактеризував колекції); інформацію про інші музеї подав стисло. Джерелами стали
“Звіти” Київського Художньо-Промислового та наукового музею за 1910–1915 рр. та уже названі
нами видання Церковно-Археологічного музею в Києві, Б. І та В. М. Ханенків, В. В. Тарновського,
О. М. Поля [22].
Із досліджень другої половини ХХ ст. виділимо роботи А. М. Разгона “Археологічні
музеї в Росії (1861–1917)” [20] та Л. М. Сак “З історії виникнення і розвитку Київського
державного музею західного та східного мистецтва (1883–1945)” [21], в яких на підставі
комплексу видань музею Одеського товариства історії та старожитностей, Феодосійського,
Керченського, Херсонеського музеїв (А. М. Разгон) та серії альбомів Б. І. та В. М. Ханенків
(Л. М. Сак) авторами встановлено шляхи поповнення збірок, принципи науково-дослідної,
просвітницької, експозиційної роботи. Оскільки використані музеографічні джерела
передували часу “глибокого засвоєння марксистсько-ленінської методології” [21, c. 400],
авторами підкреслений вплив “оман” буржуазної науки [20, c. 198, 200, 204–205, 208] на зміст
видань, музейну та археологічну практику.
Сьогодні науковці показують культурні зрушення в Україні в другій половині ХІХ –
початку ХХ ст. з позиції процесів національного відродження. Певною мірою “регіональні”
пам’яткоохоронні та музеєзнавчі студії базуються на “Звітах” музеїв. Наприклад, цей вид
музеографічного твору використаний в роботах О. І. Кушпетюк [15; 16] та І. В. Кузьміної [13],
присвячених розвитку музейної справи на Волині. Із залученням музейних “Звітів” досліджений розвиток археологічного музейництва на Чернігівщині та Полтавщині О. Є. Черненко
[28] і О. Б. Супруненком [26].
В сучасній музейній практиці музеографічні видання кінця ХІХ – початку ХХ ст.
залучаються для наукової атрибуції колекцій. В якості прикладу наведемо масштабну
атрибутивну роботу, побудовану на музеографії колекції В. В. Тарновського-молодшого, яку
проводить Чернігівський історичний музей імені В. В. Тарновського. Спираючись на нові
відомості про певний тип предметів, нові класифікаційні схеми щодо артефактів, новітні
методи фізико-хімічного аналізу, залучивши іконографічні джерела – науковці музею
поновили атрибуцію більшості раніше «закаталогізованих» предметів: уточнили датування,
прочитали і вірно інтерпретували клейма і написи, визначили вміст дорогоцінних металів.
Особливої уваги заслужила розкритикована свого часу М. С. Грушевським третя частина
“Каталогу українських старожитностей В. В. Тарновського”, присвячена предметам козацької
доби [7]. Важливо відзначити, що такими дослідженнями охоплено усі групи збірки Василя
Тарновського. Колекцію срібного посуду, твори церковної металопластики, булави і перначі
XVII–XVIII століття дослідила Г. П. Арендар [2; 3; 4]. Збірка артилерії переатрибутована
М. М. Блакитним [6]. Колекція тканин стала предметом дослідження В. В. Зайченко [9; 10].
Унікальну колекцію стародруків, рукописів та документів дослідив І. М. Ситий [24; 25].
Атрибуцію шабель осучаснив А. С. Лаєвський [17]. Хрестам-енколпіонам приділила увагу
Л. Ф. Сита [23]. Автори досліджень відзначили, що без “каталогів” ХІХ–ХХ ст. цю роботу не
можна було б провести із таким успіхом, як це вдалося.
Проаналізовані публікації демонструють, що протягом другої половини ХІХ – початку
ХХІ ст. науковці виявили і розробили такі галузі інформативного спрямування музеографії:
історія, пам’яткознавство, музеєзнавство. Музейні публікації другої половини ХІХ – початку
ХХ ст. “по свіжих слідах” використані переважно для виявлення аналогій та зроблених
висновків щодо тенденцій розвитку матеріальної складової культурної спадщини України.
При цьому увага дослідників була зосереджена переважно на публікаціях предметів
релігійного змісту та археологічних знахідок, значний сегмент яких становили пам’ятки
Причорномор’я та півдня України. В радянський період музейні видання служили основою
для демонстрації втілення “буржуазних” концептів розвитку науки та музейної практики в
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Російській імперії. Сьогодні джерельна функція музеографії вийшла на якісно новий виток –
сучасні дослідники поновили атрибуції предметів музейних колекції, чим продемонстрували
необхідність критичного підходу до раніше опублікованої музеографічної інформації. В цій
царині поле зору дослідників поширилось на предмети козацької доби. Відбулися зміни у
контексті використання музейних видань: сьогодні вони застосовані для демонстрації
регіональних аспектів становлення музейної справи та археологічної науки в зв’язку із
процесом національного відродження в Україні другої половині ХІХ – початку ХХ ст.
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