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Кразтвчі читання шєні о. П Є тр а ЛеввАннцева 

Хочу згадати, як я вперше почала займатися історією КПІ . 
В 1984 р. у фонди БКМ я передала атлас Олександра Табенцького, 
професора БЦСГІ,— "Веіа уи1§агІ5". На атласі був штамп: 
"Лаборатория ботаники Киевского Политехнического Института 
Александра П". В кінці атласу було вміщено тексти французською 
мовою, які тоді ніхто перекладати не став. 

Пізніше у праці В. М. Ландо "Зпоха возникновения свек-
лосахарной промьішленности в Европе". я знайшла два посилання 
на Табенцького: 1) йому дорікали, що поряд з ім'ям Марґграфа, як 
відкривача цукру в буряці, не було згадане ім'я Олівера де Сара; 2) 
виявилося, що тексти французькою — то є ліцензії імператора 
Наполеона від 17 лютого 1812 року на вирощування цукрового 
буряка у Франції; підкреслювалось, що в наполеонівській 
літературі ці тексти були невідомі. 

Від Табенцького я перейшла до інших прізвищ, і виявило
ся, що ціла низка наших земляків пов'язана з КПІ в різних галузях 
науки. Це Є. П. Вотчал і О. О. Табенцький— фізіологи рослин; П. 
А. Тутковський— геолог, засновник гірничого факультету; Б. М. 
Вул— винахідник напівпровідникового лазеру і перших транзи
сторів; В. П. Лїнник— винахідник оптичних приладів; А. М. 
Люлька — конструктор авіаційних двигунів; І. А. Кухаренко- -
засновник ВИЙДУ; Г. І. Денисенко— електротехнік, ректор КПІ з 
1971 по 1987 рр., П. М. Таланчук — приладобудівник, ректор КПІ 
в 1987-92 рр., перший міністр освіти незалежної України. 

Сьогодні в КПІ працює 22 факультети, де викладають 2800 
викладачів та науковців для 27 тисяч студентів. 

І сьогодні наші земляки навчаються там, і будемо 
сподіватися, що КПІ для них буде кроком до слави. 

Повідомила Світлана Козлова 

Перший державний орган охорони пам'яток на Білоцерківщині (до 
78-ї річниці створення) '. 

Минуло вже 78-м років з того часу, коли в Білій Церкві, яка 
ще не заліку^вада рани іид жорстоких боїв іромадянської війни та 
інтервенції, був створений першиіі на Білоцерківщині державний 
орган охорони пам'яток — повіткопмис (повітовий комітет охо
рони пам'яток старовини і мистецтва). Сьогодні ми маємо добру 
нагоду згадати про ті вже далекі часи, про тих самовідданих і цікавих 
людей, які стояли біля колиски формування пам'іггкозпавства і 
пам'яткоохорони. 

' Це повідомлення готуїіалося до .тасідання, яке повинно було відбугася в середині 
серпня. .Ллє .)а технічних причин "Крас;мавчі чигання" були перенесені і тому 
виступ відбувся і:і ишічнеЕШям на 1,5 місяця 
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Треба сказати, іцо за часів Російської імперії Київ (не кажучи 
вже про Київпдииу), як і вся Україна, фактично був позбавлений 
спеціальних органів охорони пам'яток мистецва та старовини і входив 
ідодо цього у відання Петербурзької Археологічної комісії, ігка не 
мала своїх окремих відділень на місцях. Лииіе революція створила 
цю важливу інституцію державної влади на місцях ' — спочатку у 
вигляді спеціального комісара, а потім вігдділу охорони пам'яток мис
тецтва і старовини при Міністерстві освіти. Цей орган продовжу
вав існувати при радянській владі в січні 1918 року, при Цен
тральній Раді і гетьмані, коли входив до складу Головного 
управління мистецтв і національної культури, і при Директорії. З 
приходом радянської влади в січні 1919 року, цей орган реор
ганізувався у Всеукраїнський комітет охорони пам'яток мистецтва 
і старовини (ВУКОПМИС) ^ при всеукраїнському відділі мистецтв 
Народного комісаріату освіти, розгорнувши широку діяльність по 
рятуванню приватних колекцій і окремих предметів мистецтва, які 
піддавались пограбуванню, вивозу, конфіскаціям і т. і. В той же 
час проводилася реєстрація всіх пам'яток архітектурної старовини, 
замальовки їх. 

На жаль, ця робота була припинена з приходом деиікінців, які 
все зібране ВУКОГІМИС'ом художнє майно оголосили "военной до-
бьічей добрармии" і постановили повернути його цілком власникам 
зі сплатою 30% вартості на користь добрармії. З відходом 
денікінців при Київській Губнаросвіті організувався Губкопмис, 
перейменований пізніше, у тому ж складі, в секцію Музейно-
виставочну й Охорони пам'яток історії та старовини. Енергійна 
робота по охороні старовини тривала, була проведена пере
реєстрація всіх приватних колекцій старовини і мистецтва м. 

' До революції 1917 р. на території Російської імперії діяло багато недержавних ор
ганізацій — товариств, які об'єднували любителів мистецтва та старовини, красзнавців. 
їх члени займалися вивченням старожитностей, сіворювалн приватні та гіх)мадськ) 
музеї "' ' (Так, наприклад, фундатор Ьілоперківськоіо мулею С. Л. Д р м д о в був 
членом більні ніж десяти таких товариств: "Киевского общества древностей", 
"Киевского обіцесгва охраньї памятников сгариньї и искуссіва", "Киевского гіерковно-
археологичсского общества при духовіюй Лкадемни", "Киевского общества Нестора 
Летоіщсца при упиверситете", "Киевского общества исслеловаїнія искусств". 
•'Киевского воеино-иеторического общес-гва", "Московского Бородииского обще-
егва", "Мопілевского церковно-археологическоїо коміп'ета". членом Полгавської, 
Чернігівської та Саратовської учених архівних комісій "• ' ' " ) . При формуванні 
державних органів охорони пам 'я іок . баї ато членів цих іовариств, фахівці н різштх 
галу:!ях науки та культури, ста^т їх перппімн співробітниками. 
^ Або ВУКОИИС (рос. Вссукраинский комитсі охран7,і памятников искусства и стари
ни). Ця абрівеатура використовувалась поряд ;і "ВУКСМІМЖГ', як в документах на 
російськії!, так і на українській мовах. 
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Києва. Новий прихід — на цей раз поляків, знову перервав роботу, 
причому під час перебування поляків у Києві функції охорони 
старовини взяла на себе Українська Академія Наук. З поверненням 
радянської влади ці функції знов перейшли до Губкопмиса, який 
продовжив роботу по охороні і обліку, а також приступив до роз
робки, реєстрації і класифікації всього майна музейного фонду, 
причому всі предмети музейного фонду розподілялися по класах — 
на І категорію (чисто музейну), I I категорію (для провінційних 
музеїв), I I I категорію (для прикрашення наукових та культурних 
установ) і IV категорію (речей, які не мають художнього значен
ня). В цей же час було врятовано від знищення і руйнації ряд 
пам'яток архітектурної старовини, почали створюватись і переус
татковуватися музеї. Проводились, крім поточної, роботи щодо 
взяття на облік та виділення предметів мистецтва в церквах, мона
стирях, костьолах, синагогах і т. і. для створення музею культу та 
побуту. В цей час співробітники Губкопмиса фактично були по
збавлені можливості — через постійні скорочення штатів, хронічну 
невиплату заробітної плати, відсутність транспортних засобів — 
розгорнути вказану роботу в провінції, де з кожним днем гинуло 
все більше предметів мистецтва 

1-і доповіді Губкопмиса від 12 /потого 1921 року говорилось, 
що не зважаючи на те, що Київська губернія нараховує 11 повітів, 
до цього часу створені повіткопмиси лише в 2-х повітах: Черкась
кому та Білоцерківському 

При ознайомленні з документами цього часу виникає здиву
вання: яким чином ста)ю можливим створити пам'яткоохоронний 
орган на Бі/юцерківщині в 1920 році? Адже в листі від 9 серпня 1920 
р. Голови ВУКОПМИСу до Київського відділу Губнаросвіти з 
повідомленням про призначення на Голову Київського Губкопмису 
Ю. Михайяііза, говориться: "З огляду на те, що до сього часу Губ-
копис зовсім не налогоджений і не функціонує, прошу 
Губвідосвіти допомогти всіми засобами тов. Михайліву в ор
ганізації Губкопису." Таким чином, ми бачимо, що 
пам'яткоохоронна діяльність після польської інтервенції (травень-
червень 1920 р.) не була налагоджена відповідним чином і в само
му Києві, не кажучи вже про губернію. Будемо сподіватись, що 
факти, викладені в цьому повідомленні, зможуть відповісти на 
деякі питання. 

Формування державного пам'яткоохоронного органу на 
Білоцерківщині відбулося за ініціативою місцевих любителів ста
ровини та мистецтва, які ще 15 лютого 1920 р. створили громадсь
ку організацію — наукове товариство, під назвою "Комітет охо
рони пам'яток старовини і мистецтва на Білоцерківщині" ' 
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Згідно списку складеному 8 липня 1920 р. і надісланому до Гу-
6ерніа;п>пого нідділу народної освіїи 5 серпня того ж року, членами 
Ради комітету були < ' ' " ' ' "^ ' ' " ' "^ ' ' : л • 

№ ПрЬвиїцс, ім'я, по 
батькові 

Посада в 
товаристві 

Вік Яку займас 
посаду 

Адреса ІІаріііі 
нїсть 

1. Дроздон Степан 
Лсонтіі їоцнч' 

Голова 
ради 

33 Археолог, ношт.-
те.!і. службовець 

Водопійна, 
ч. 38 

б/п 

2. 
Ватепбурі' Рнчард 
Львович 

Товариш 
голови 
р а , і щ 

'17 Г"о.чова педа
гогічної ради 
польської 
гімназії 

Замок, ч, 29 б/п 

3. Гіарановський Євген 
Даніоювнч 

Сх'кретар ЗО Діловод відділу 
освіти 

Олександрій
ська, ч, 73 

б/п 

4. 
Кравченко Опанас 
Міггрофаловпч 

Скарбник .М Діловод "Сокяу 
споживчих к.іва-
риств' ' 

Г'егьманська. 
ч. 25 

б/и 

5. 
Барановськин Ми
хайло Павлович 

Член т-ва 42 Учіггель гімнаіії Заріччя, 
Троїцька, ч. 
2 

б/п 

6. Віроцькші Іван 
Іларіонович 

— // — 26 - II — Будинок 
гімна.і!Ї 

б/п 

7. 
Живаго (Степан 
Андрійович 

- // - 36 Голова педа
гогічної ради 
російської 
І І М І Ш І І Ї 

Б у д н т ж 
гімначії 

б/п 

«. Діаковськип Воло
димир Романович 

— // — 42 ( 'вяпіениик Церковна. 
ч. 2 

б/п 

Члени товариства проводили пам'яткоохоронну роботу, яка 
повністю відповідала цілям та завданням ВУКОПМИСу — всеук
раїнського державного органу охорони пам'яток. Так, у зверненні 
до населення та установ Білоцерківщини, товариство повідомляло: 
воно дбає про те, щоб: 
"1) Усі пам'ятки старовини і мистеїггва були заведені до ресстрів. 
2) Проводить наукові розслідування і розкопки. 
3) Стежить за тим, аби пам'ятки старовини та мистецтва не були 
знищені та ушкоджені, особливо ті, що мають громадську вартість 
та місцевий характер. 
4) Ширить серед громадянства, особливе^ серед шкільної молоді, лю
бов та пошану до рідних пам'яток. 
5) Влаштовує свій власний музей, архів та бібліотеку, для котрих зби
рає: речі старожитностей і находок в землі: вироби із кісток, рога, 

"її': 'І 

' Про ашття та діяльність Діхіадова див: КочаЛ. Перший диїх'ктор. / /Ленінський иілях. 
— 1984. — 18 травня; Стародуб О. (',. Л. ДіХ)ЗДОВ — фундатор Білоцерківського 
красзнавчою муіею. // Проблеми ібереження га відродження пам'яток історії та 
культури. Вьта Церква, 1994. С. 23-25, 
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креміня, бронзи, міді, срібла, заліза, цинку і інкла; коргрети, малюнки, 
одіж (сережки], зброю, посуд із глини, срібла, червоної міді, цинку і 
іикла, стародавні гроиіі, автографії історичних діячів та письмен
ників і фотографії, пам'ятники церковної старовини, хрести, обра
зи, образки, статуї, утварь, посуд, вбрання (облаченія), рукописи 
та стародрукарські книги; рукописи та документи до 19 віку; ста-
родрукарські книги та гравюри південно-західних друкарень" '"''''"^ 
14) 

Формування на основі наукового товариства "Комітету 
охорони пам'яток старовини і мистецтва на Білоцерківщині" дер
жавного органу охорони не викликало великих зусиль: новоство-
рений повіткопмис користувався печаткою, бланками та іншими 
матеріалами товариства. Головою Білоцерківського повіткопмису 
було призначено з 15 серпня 1920 р. (наказ від 18 серпня 1920 р. № 
559) С. Л. Дро:ідова "^'^"'° '1'аким чином, 15 серпня 1920 р. можна 
вважати офіційною датою створення першого державною оріану 
охорони пам'яток на Бііюцерківщині. 

В посвідченні, надісланому 15 вересня 1920 р. Київським Губ-
копмисом (за підписом його ноііопризначеного голови ІО. Ми-
хайліва) говориться 

"Посвідчення 
Дано цс за належними підписами та приложенням печаткі т. 

Дроздову в тому, що він дійсно голова Білоцерківського повітового 
комітету охорони пам'яток мистецтва і старовини. Дійсно по 15 
жовтня 1920 р . 

Голова Губкопмиса /підпис/ 

печатка Секретар /підписґ 

Одними з перших дій Дроздова на посаді голови новоство-
ренного органу було формування структури і штатів 
повіткопмису. Так в листі до Київського Губкопмису від 26 верес
ня 1920 р. № 543 він прохає затвердити призначених ним осіб "''" 
80). 

Список співробітників, призначених в повітовиіі КОЛМИС 
на Білоцерківщинї 

26 вересня 1920 р. 
№ Припише, ім'я та 

по батькові 
На яку посаду 

іфизіїачеи 
Яку заіімас посаду 

1. Кравченко Онанас Ми'гроі1)аііо-
внч 

Секретаря і 
іаміеиика 

Іиструкі'ор ио коопе
рації 

2. Вагембург Рнчард Львович Члена ради 
комітега 

Голова педагогічної 
ради польської і імназії 

3. Сібер Віктор Юльевич Теж Іиженер-ар.хітек іор. 
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вчіпель гсхнікума 
Чалуцький Василь Дми'фовмч Теж Маляр 

5. Дубовик Михайло Маркелович Інструктора Фотограф, .маляр 
й. Кунавич Олексій Федорович Теж Інженер, топограф 
7. Дроздов Юрііі (,'тепанович Діловода 

8. Луковенко Олена Олексіевна Канцеляриет-
машииісгка 

9. Красовська Людмила Олек
сандрівна 

Сторожа і по
сланім 

При цьому він повідомляв, піо піе вільні музейні пскади: 
завідуючого музеєм, "охоронителя музею" та 2-х доглядачів, які 
повинні бути заміщені в недалекому часі. 

Па жаль СІ Дроздову не вдалося розгорнути 
пам'яткоохороіпіу робочу на посаді голови повігкопмису. І? вересні 
того ж року Бі;іоцерківський відділ народної освіги звинуватив його у 
"непевності" щодо радянської влади, опроіестував рішення Губкоп
мису про його призначення й добився звільнення з цієї посади. 
Замість Дроздова було призначено завідувача позашкільного 
відділу народної освіти Ю. Я. Покоса, який не зміг налогодити 
роботу 
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Повідомив Олександр Ярмола 

Преса Білоцерківщини періоду окупації 1941-1943 років. 
Хроніка Білоцерківського краєзнавчого музею 1941-1942 рр. 

за матеріалами газети "Дзвін ". 
Під час пімецько-фашистської окупації (1941-1943 рр.) в Білій 

Церкві виходила газета "Дзвін". Перший номер газети вийшов у 
нсді;ію 12 жовтня 1941 р. Сформувалася вона як орган місцевої влади 
— Управління Бургомістра Білої Церкви. Редакція газети знаходи
лася по вул. Гетьманській, 20, друкарня --- Бердичівська, 7. 
Відповідальним редактором було призначено М. Лигвиненка. 
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