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Постановка проблеми. У літописі більш 
ніж столітнього сходження нашого класичного 
університету від своїх витоків у буремні роки Ук-
раїнської революції до вершин сучасного загаль-
нодержавного та міжнародного визнання вагому 
просвітницько-наукову місію разом з іншими 
представниками гуманітарного «цеху» завжди 
виконували й історики. На їхню долю припало 
чимало непростих випробувань, особливо за ра-
дянських часів. Багатьом з них доводилося вибу-
довувати траєкторії професійного життя чи, точ-
ніше, виживання в умовах політико-ідеологіч-
ного диктату правлячої компартії, так чи інакше 
корегуючи власні дослідницькі практики в дусі 
тогочасної офіційної історіографії. Адже істори-
чну науку представники влади розглядали як по-
тужний інструмент реалізації державної полі-
тики, а її носії – чи не найціннішими «бійцями 
ідеологічного фронту». Звідси, гадаю, й ритуа-
льні (подеколи рясні) цитування класиків, генсе-
ків та відповідних партійних документів, чого, 
чесно кажучи, не вдалося повною мірою уник-
нути, мабуть, кожному з нас, істориків, бодай в 
окремих фрагментах своїх історіописань. І я не 
виняток.  

Зазвичай  особливе  занепокоєння  у можно-
владців викликали суто українські сюжети мину-
лого, скажімо, княжа доба, початки державотво-
рення в Русі, формування української спільноти, 
нації, феномен запорозького козацтва тощо. Тих 
же, хто опікувався такими темами, тим більше пе-
реходив дозволені «межі», звинувачували в «ар-
хаїзмі», «націоналізмі», «класовому збоченні», 
утискували, піддавали публічному осуду, обме-
жували у сфері професійної діяльності, табую-
вали їхні творчі доробки, а то і влаштовували по-
літично вмотивовані переслідування криміналь-
ного характеру. Відтак поглиблене вивчення спе-
цифічних (національних) аспектів вітчизняної іс-
торії, зокрема в галузі середньовіччя, вимагало 
від науковців-ентузіастів не лише філігранно ви-
важених, точних фахових оцінок тих чи тих істо-
ричних подій, фактів, явищ, постатей, а й неаби-
якої громадянської сміливості та мужності.  

До когорти найбільших дослідників-медієві-
стів можна по праву віднести неперевершеного 
знавця джерелознавчої спадщини України XVI – 
першої половини XVII ст., доктора історичних 
наук, професора Миколу Павловича Ковальсько-
го, чий трудовий шлях упродовж більш ніж трьох 
десятиліть (1963–1994) повʼязаний з Дніпропет-
ровським державним (нині Дніпровським націо-
нальним) університетом, де він обіймав і нау-
ково-педагогічні посади (доцента, професора), і 
керівні, адміністративні (декана Криворізького 
загальнонаукового факультету ДДУ, декана істо-
рико-філологічного і заочного факультетів, заві-
дувача кафедри історіографії та джерелознав-

ства) (Захарчин, В. В., 2013, с. 529; Поля-
ков, М. В., гол. ред., 2018, с. 148–149).  

У цей період мені пощастило не лише позна-
йомитись (ще в студентські роки), а й тривалий 
час пліч-о-пліч працювати з ним на історичному 
факультеті, майже щодня спілкуючись у ході ви-
рішення різноманітних виробничих чи громадсь-
ких справ. Своїми враженнями та емоціями від 
таких зустрічей, від безпосереднього спілкування 
й співпраці з маститим ученим – патріотом, тала-
новитим педагогом-наставником молодої генера-
ції професійних українських істориків і просто 
прекрасною, ерудованою, комунікабельною лю-
диною, чий яскравий образ назавжди закарбува-
вся в моїй памʼяті, й хотілося б поділитися в цій 
статті. 

Метою статті є висвітлення на основі влас-
них спогадів та спостережень окремих фрагмен-
тів дніпропетровського періоду життєдіяльності 
М. П. Ковальського як ученого, педагога, грома-
дянина, людини. 

Виклад основного матеріалу. Пригаду-
ються передусім студентські роки, плеяда висо-
кокласних викладачів, здебільшого молодих,  
енергійних майстрів своєї справи, які навстіж від-
чинили для нас «вікно в історію», допомогли за-
нуритись у найпотаємніші криївки минулого й 
осягнути в багатобарвній динаміці його глибинні 
пласти, закономірності, тенденції, особливості, 
колізії, міфи, легенди – тобто все те, за що ми лю-
бимо історію. Маю на увазі щонайперше профе-
сорів Д. П. Пойду, Ф. С. Павлова, В. Я. Борщев-
ського, доцентів І. Ф. Ковальову, Ф. Р. Гольден-
берг, З. П. Куніну, В. А. Новадрана, В. І. Михай-
лову, М. Ф. Карпенка, Д. С. Шелеста, О. Ф. Ба-
таріну, Л. О. Бардагову та ін. Всі вони прекрасно 
знали історію, досконало володіли наявними на 
той час методиками їх викладання, в тому числі 
принципу міждисциплінарного дискурсу, взагалі 
були блискучими лекторами ораторського типу, 
здатними «влюбити» будь-кого в свій предмет.  

До цієї ж когорти належав і Микола Павло-
вич Ковальський, який запамʼятався своїм «фір-
мовим» курсом джерелознавства історії СРСР у 
1969–1970 навчальному році, який ми слухали на 
четвертому курсі. Й хоча ця дисципліна форма-
льно належала до розряду теоретичних, а отже, 
була й складнішою за процедурою освоєння та 
дещо «сухою» за емоційним сприйняттям, тим не 
менш 40-річному педагогу вдалося так вибуду-
вати свій курс, щоб забезпечити оптимальне спів-
відношення лекцій і семінарських занять, наси-
тити їх свіжою, цікавою, зазвичай максимально 
персоніфікованою інформацією як з актуальних 
теоретичних питань джерелознавства, так і з дос-
віду функціонування відомих джерелознавчих 
наукових шкіл (московської, київської, львівсь-
кої), їхніх засновників та носіїв.  



ISSN 2664-9950 Universum Historiae et Archeologiae. 2019. Vol. 2(27). Issue 1, pp. 5–12 

 

8 
Попри те, що за навчальною програмою ви-

вчення цього предмету передбачалося на загаль-
носоюзному тлі історії СРСР, Микола Павлович 
акцентував усе ж таки нашу увагу на ключових 
аспектах джерелознавчого осмислення українсь-
кої історії, особливо доби так званого зрілого чи 
пізнього середньовіччя. Схоже, в ході дидактич-
них студій та дискусій він виношував і обкатував 
свої наукові ідеї, концепції та проекти, узагаль-
нені пізніше (1977–1984) в серії його навчальних 
посібників з джерелознавства історії України 
XVI – першої половини XVII ст. (Ко-
вальский, Н. П., 1977; Ковальский, Н. П., 1978a; 
Ковальский, Н. П., 1978b; Ковальский, Н. П., 
1979; Ковальский, Н. П., 1982; Ковальский, Н. П. 
и Мыцык, Ю. А., 1984).  

Судячи з усього, матеріали виданих посібни-
ків, незважаючи на такий жанр, виявились насті-
льки науково переконливими й затребуваними, 
що за рекомендаціями провідних вітчизняних іс-
ториків тієї пори були невдовзі покладені в ос-
нову його докторської дисертації «Источники по 
истории Украины XVI – первой половины 
XVII вв.», успішно захищеної 1984 р. у спеціалі-
зованій вченій раді Московського університету 
ім. М. В. Ломоносова. Ця подія промовисто за-
свідчила, що в українському історико-культур-
ному просторі сформувався і вагомо заявив про 
себе солідний учений-джерелознавець, імʼя якого 
вже тоді було добре знане в Україні, Росії, Литві, 
Польщі. Доречно сказати, що цьому сприяло кі-
лька його наукових стажувань, зокрема, в Мос-
ковському і Яґеллонському (м. Краків, ПНР) уні-
верситетах, під час яких йому вдалося не лише 
налагодити плідні ділові контакти з провідними 
ученими-істориками, а й, що не менш важливо, 
суттєво поповнити свій дослідницький «багаж» 
значними колекціями нових маловідомих або вза-
галі незнаних в українській історичній літературі 
архівних та інших джерел (Архів Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, 
арк. 119, 160–161). 

Повертаючись до портрета М. П. Ковальсь-
кого як викладача, хотів би виокремити бодай де-
які його характерні риси, котрі, на мою думку, ви-
значають найбільш сутнісні, базові імперативи 
науково-педагогічної майстерності історика. На-
самперед приваблювали в ньому висока загальна 
і академічна культура, дивовижна працелюб-
ність, цілеспрямованість, інтелігентність, еруди-
ція, комунікабельність, постійна обізнаність в но-
винках наукової, навчальної, художньої літерату-
ри, вміння полемізувати з опонентами й твердо, 
аргументовано відстоювати свою точку зору, а в 
разі поразки – визнавати протилежну. Тягнулися 
до нього в нашому середовищі й через суто люд-
ські якості, оскільки він умів уважно вислухати й 
головне – почути співрозмовника, підтримати 

його, допомогти у певних професійних чи життє-
вих ситуаціях.  

Вирізнявся Микола Павлович з-поміж інших 
викладачів і своїм неповторним дидактичним ко-
лоритом безпосередньо в ході занять, зокрема, 
емоційно-динамічною, навіть дещо поспішною 
манерою подачі навчального матеріалу, але неод-
мінно із дотриманням «залізної логіки» та аргу-
ментації авторських спостережень, аналітики, ви-
сновків. Причому здебільшого він читав лекцію 
не від кафедри, а у постійному русі, пересуваю-
чись аудиторією, зі зміною темпу і тембру го-
лосу, тобто з елементами своєрідної артистично-
сті. Імпонували нам і такі органічні складники 
його педагогічного стилю, як скрупульозне 
знання першоджерел, історичної документаліс-
тики, архівної та історіографічної спадщини (осо-
бливо, звісно, в царині українського середньо-
віччя), досконале володіння методиками їх доне-
сення до аудиторії, живий звʼязок з нею, вимог-
ливе, але й доброзичливе, справедливе ставлення 
до студентів під час іспиту.  

Не випадково у 1976 та 1979 рр. М. П. Кова-
льського двічі визнавали переможцем огляду-
конкурсу педагогічної майстерності в універси-
теті та Жовтневому районі, а його досвід узагаль-
нювали й поширювали у формі плаката під на-
звою «Синтез наукової і педагогічної майстерно-
сті» (Архів Дніпровського національного універ-
ситету імені Олеся Гончара, арк. 108).  

Впадала в око самобутня зовнішня харизма 
Миколи Павловича: загалом професорський 
дрес-код, але подеколи вельми барвисті краватки, 
що не дуже пасували до сорочки; такий собі над-
швидкий стиль пересування вічно квапливого ку-
дись професора, нерідко зі знаменитим «портфе-
лем Ковальського» в руках, ущерть заповненим 
книгами чи журналами із власної бібліотеки (що 
налічувала кілька тисяч примірників) для студен-
тів та аспірантів («Не шарь по полкам жадным 
взглядом, здесь книги не даются на дом» – це не 
про Миколу Павловича); постійна, практично 
щоденна присутність молоді в його службовому 
кабінеті з метою обговорення якихось наукових 
чи освітніх питань і т. п.  

Поважали вченого-історика й за чітку світо-
глядну та громадянську позицію. Висловлював 
він її відверто, був не показним, містифікованим, 
як на кожному кроці спостерігаємо сьогодні, а 
справжнім українським патріотом, для якого ви-
щим мірилом професіоналізму завжди було чесне 
й самовіддане служіння справі, обраній професії, 
своєму народові, Батьківщині. Й це не просто 
слова, нехай і в дещо пафосному, ювілейному, 
звучанні, – це фахове й життєве кредо науковця-
гуманітарія.  

Ось лише один промовистий факт. У 1973 р. 
редколегія журналу «Комуніст України» запро-
понувала М. П. Ковальському внести суттєві 
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корективи у дусі тогочасних ідеологічних 
штампів і стереотипів у підготовлену ним спільно 
з професором Д. П. Пойдою обʼєктивну наукову 
рецензію на монографію київського історика 
В. Г. Сарбея «В. І. Ленін і дожовтнева спадщина 
історіографії України» (К., 1972), в якій було від-
дане належне прогресивному у творчості 
М. І. Костомарова і М. П. Драгоманова. У відпо-
відь він (як і його співавтор) рішуче відмовився 
від цієї вимоги. Рецензія за підписами цих авторів 
так і не зʼявилася. Зрозуміло, що в тодішніх умо-
вах  такий  крок  міг  обернутися серйозними на-
слідками і цілком конкретними «оргвисновками» 
для неслухняних порушників спокою в колах офі-
ційної історіографії. Проте далеко не всі були та-
кими. Один з київських докторів наук у тому ж 
республіканському партійному журналі (№ 1 за 
1974 р.) опублікував за завданням редакції пап-
люжну й одіозну «рецензію», а фактично донос, 
під кричущою назвою «Неухильно керуватись 
ленінською методологією в історичному дослі-
дженні», внаслідок чого присудження В. Г. Сар-
бею докторського ступеня було відтерміноване 
на багато років (Іваненко, В., 2003, с. 271-272). 

І цей перелік компетентісних і суто людсь-
ких особливостей одного з кумирів студентства 
70-х – початку 90-х рр. ХХ ст. можна продовжу-
вати, відкриваючи все нові й нові грані таланту 
історика – джерелознавця, просто високопоряд-
ної, чуйної людини. Ясно одне: всім нам, хто на-
вчався чи працював у ті часи на історичному фа-
культеті, просто пощастило опинитися в близь-
кому середовищі таких неординарних особистос-
тей, дихати разом з ними одним повітрям, опіку-
ватися схожими турботами і проблемами, наби-
раючись таким чином необхідного професійного 
й життєвого досвіду. Саме вони крок за кроком 
формували, «вигранювали» тодішні покоління 
університетських істориків до рівня потрібної фа-
хової й, що не менш важливо, громадянської зрі-
лості, спонукаючи їх до якнайшвидшої інтеграції 
в різні сфери суспільного буття. І не лише в осві-
тню чи наукову, до чого, власне, цілеспрямовано 
й готувалися, бо наших випускників можна було 
зустріти всюди – в органах державної влади і мі-
сцевого самоврядування, в правоохоронному се-
кторі й збройних силах, в бізнесі, культурі, жур-
налістиці, сфері послуг тощо.  

Мої особисті контакти з М. П. Ковальським 
помітно посилились після закінчення універси-
тету й аспірантури, коли розпочалася моя нау-
ково-освітня карʼєра на кафедрі історії СРСР та 
УРСР і де я долучився до тих дійсно грандіозних 
справ, якими жив колектив щойно відновленого 
як самостійного підрозділу історичного факуль-
тету (1971) й університету. Адже всім нам – від 
декана, знаного ученого-професора до молодого 
викладача чи аспіранта – кортіло якнайшвидше 
реалізувати свої амбітні наміри та плани, віднай-

ти власне «місце під сонцем», зробити якомога 
більше для Alma mater. То були насичені різними 
подіями роки, що стали багато в чому визначаль-
ними, доленосними з точки зору структурування 
й вироблення стратегії розвитку істфаку, пошуку 
ним своєї ніші й самоствердження у вітчизня-
ному просторі вищої історичної освіти і науки.  

В епіцентрі ж, у гущі цих процесів були наші 
факультетські авторитети в особі керівного ядра 
та найбільш «просунутих» науковців за сучасним 
сленгом. І серед них – Микола Павлович, який 
мав до того ж значний досвід адміністративної 
роботи, накопичений під час виконання декансь-
ких функцій спочатку в Криворізькому загально-
науковому факультеті ДДУ (1963–1965), а потім 
на історико-філологічному факультеті (1970–
1971). Як і більшість з нас, тодішніх членів істфа-
ківського співтовариства,  він  був  членом ком-
партії, причому, як мені здавалося, принаймні зо-
вні, ідейно переконаним, з відповідною внутріш-
ньою парадигмою світосприйняття. Був навіть 
членом Жовтневого РК КПУ (1970–1973) (Архів 
Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара, арк. 136). Тому майже ніхто не 
сумнівався, що саме він мав очолити відродже-
ний історичний факультет. Важко сказати, чому в 
підсумку сталося не так, як думалося. Хоч можна 
припустити: при обговоренні кандидатури «кер-
манича» нового «ідеологічного» підрозділу вра-
ховували, що рекомендований на цей пост доцент 
М. Ф. Карпенко прийшов до університету з парт-
апарату, маючи досвід управлінської роботи на 
рівні такого політичного органу, як райком КПУ. 
І це, схоже, в тих умовах стало вирішальним чин-
ником.  

У цей непростий період становлення факуль-
тету відповідальну керівну посаду обійняв і 
М. П. Ковальський. Наприклад, після відраху-
вання з університету на початку червня 1974 р. 
пʼятьох студентів «за анекдоти» міськом КПУ ух-
валив рішення «про зміцнення керівництва істо-
ричного факультету», й Микола Павлович очолив 
його парторганізацію (до середини 1975 р.), до-
клавши своїх зусиль для усунення «серйозних не-
доліків» (в уяві міської партвлади) й виведення 
факультету з так званого «прориву», стабілізації 
ситуації та консолідації колективу. (До речі, 
вдруге така довіра йому була надана у «перебудо-
вні» 1985–1987 рр.). Водночас відбулася й зміна 
декана. Пішов у відставку за власним бажанням 
доцент М. Ф. Карпенко. Його змінила доцент 
Р. С. Попова, яка теж не затрималася на цій по-
саді, невдовзі поступившись місцем професору 
А. М. Черненку (1977). З останнім з самого поча-
тку і майже до кінця 1983-го довелося попрацю-
вати й мені як заступнику з навчальної роботи пі-
сля того, як пройшов дворічну школу управлінсь-
кого «гарту» на посаді секретаря партбюро факу-
льтету (слідом за М. П. Ковальським).  
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Зауважу принагідно, що в цей період не 

тільки завершується процес організаційного ста-
новлення історичного факультету в ДДУ, а й ви-
разно простежується його стрімкий вихід на сою-
зно-республіканську арену. Зусиллями наших 
провідних науковців (у тому числі Миколи Пав-
ловича) були встановлені тісні ділові й дружні 
стосунки з багатьма авторитетними академіч-
ними інститутами та університетами Радянського 
Союзу, НДР, Польщі, Болгарії та інших країн, за 
якими здійснювали спільні наукові проекти, ре-
гулярно проводили конференції, семінари, відбу-
вався обмін досвідом, ученими, студентами, аспі-
рантами, видавали монографії, збірники, підруч-
ники та ін. Зокрема, як із короткочасними візи-
тами для участі в наукових форумах, засіданнях 
спеціалізованих вчених рад (їх у нас тоді було 
дві – з вітчизняної і всесвітньої історії на чолі з 
професором Д. П. Пойдою (заступник – 
М. П. Ковальський) та історії КПРС під голову-
ванням професора А. М. Черненка), так і в рам-
ках більш тривалого перебування на факультеті з 
метою читання спецкурсів, роботи у складі дер-
жавних комісій на історичному факультеті Дніп-
ропетровського університету побувало чимало 
маститих істориків з Києва, Москви, Ленінграда 
та інших наукових і освітніх центрів СРСР. Серед 
них – академіки І. І. Мінц, Ю. Ю. Кондуфор, 
М. І. Супруненко, П. Т. Тронько, А. М. Шлепа-
ков, професори В. К. Гусєв, Р. Г. Скринніков, 
М. Т. Белявський, В. З. Дробижев, Н. Я. Ейдель-
ман, В. О. Муравйов, О. С. Орлов, Ю. О. Льву-
нін, В. Є. Іллерицький, О. І. Рогов, В. Г. Сарбей, 
С. В. Кульчицький, Ю. А. Пінчук, В. Ф. Пані-
будьласка, П. П. Панченко та ін. (Поляков, М. В., 
гол. ред., 2013, с. 295). 

Неабиякого резонансу в ті часи була прове-
дена на базі нашого університету серія потужних 
наукових форумів, учасниками яких були сотні 
фахівців-істориків найвищого ґатунку практично 
з усіх республік колишнього СРСР, – члени сою-
зної і національних академій наук, доктори і кан-
дидати наук. Йдеться, зокрема, про всесоюзні на-
укові конференції з проблем джерелознавства і 
спеціальних історичних дисциплін (1983) та істо-
ріографії (1984), ініційовані й організовані 
М. П. Ковальським і його учнями й колегами. 
Підготовка і проведення таких акцій завжди були 
справою честі та гідності всього колективу істо-
ричного факультету, а тому вони й проходили на 
найвищому організаційному й науковому рівні, 
даючи змогу не тільки досвідченим, а й молодим 
дослідникам апробувати результати своїх студій 
у солідному фаховому середовищі, долучатися й 
шліфувати досвід організації різних заходів поді-
бного спрямування.  

Все це в поєднанні з вагомою творчою спад-
щиною Миколи Павловича (що нараховує понад 
500 найменувань друкованої продукції, вклю-

чаючи близько 40 монографій, брошур, навчаль-
них і методичних посібників, 6 підготовлених 
ним докторів і 28 кандидатів наук, численні реда-
гування книг, збірників наукових праць, підруч-
ників, опонування дисертацій тощо) свідчить про 
започаткування в Дніпропетровському універси-
теті потужної наукової школи з джерелознавства 
історії України – «школи Ковальського», яка 
стала широко знаною не тільки на вітчизняних 
теренах, а і в європейському та світовому істо-
рико-науковому просторі. Не можна не погоди-
тися з професором С. І. Світленком, на думку 
якого джерелознавча школа М. П. Ковальського 
була, по суті, «єдиною історичною школою в 
УРСР протягом 1930 – 1980-х рр., яка сформува-
лася в умовах тотальної русифікації та ідеологі-
зації української науки й культури» (з листа-об-
ґрунтування щодо доцільності встановлення ме-
моріальної дошки вченому). Ця наукова школа 
поряд з іншими всесвітньо відомими осередками 
науки нашого ЗВО різних поколінь, засновни-
ками і фундаторами яких були, приміром, акаде-
міки О. І. Бродський, В. І. Данилов, О. М. Дин-
ник, Д. П. Коновалов, Г. В. Курдюмов, В. М. Ко-
втуненко, М. П. Корнейчук, В. І. Моссаковський, 
В. Ф. Прісняков, Д. І. Яворницький та ін., назав-
жди закарбується в історичній памʼяті універси-
тетської громади як символ і натхненний приклад 
справжнього подвижництва в науці, самовідда-
ного служіння її величності науковій істині. 

Насамкінець хотілося б пригадати деякі епі-
зоди з життєвої біохроніки Миколи Павловича у 
Дніпропетровському університеті початку так 
званих «лихих» 90-х, які досить виразно віддзер-
калюють його людське єство: гуманізм, людя-
ність, порядність. Як відомо, то були дуже неле-
гкі часи, позначені масованою й болісною руйна-
цією економіки, соціальної сфери, усталених сві-
тоглядних і духовних цінностей та ідеалів, шале-
ною інфляцією, нечуваним у мирний період па-
дінням добробуту, життєвого рівня людей. Важко 
було усім, особливо бюджетникам. Адже заробі-
тна плата в умовах повного розвалу фінансової 
системи, появи замість традиційних рублів ерзац-
валюти у вигляді так званих купонів, по суті, 
втратила своє призначення як основне і найчас-
тіше – єдине джерело їхніх доходів, не забезпечу-
ючи елементарних життєвих потреб. 

Цікавий штрих: нерідко на побутовому рівні 
ми вимірювали реальне наповнення зарплати не 
тисячами чи мільйонами купоно-папірців (яких, 
до того ж, подеколи не отримували по кілька мі-
сяців), а певною товарною продукцією, що можна 
на них придбати в кілограмах, літрах, штуках… 
Майже щоденно спілкуючись тоді з Миколою 
Павловичем (а наші кабінети були напроти), об-
говорюючи за ранковим чаюванням і обовʼязко-
вою сигаретою останні соціально-економічні та 
політичні події в країні, регіоні, він часто 
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резюмував нашу розмову сакраментальною фра-
зою, що стала на факультеті і в університеті  
своєрідним афоризмом: «Маразм крепчает…». 
Особливо пригнічувало професора, як і багатьох 
з нас, неможливість придбати для власної бібліо-
теки нову монографію чи фаховий журнал, пої-
хати у відрядження, відвідати театр. Натомість 
бували випадки, коли з колегами чи аспірантами 
він ділився останнім, підтримуючи їх у скрутних 
моментах. 

А ще памʼятаю, як під час підготовки до 75-
річчя університету (1993) у вузькому колі факу-
льтетських однодумців (декан А. Г. Болебрух, за-
відувач кафедри всесвітньої історії М. Д. Марти-
нов, автор цих рядків та ін.) виникла ідея пору-
шити перед керівництвом ЗВО, а потім і перед 
центральною владою клопотання про відзна-
чення заслуг М. П. Ковальського до ювілею од-
нією з державних нагород, попри те, що незадо-
вго до цього вчений став заслуженим діячем  
науки і техніки України (1991). Дізнавшись про 
нашу ініціативу, він категорично відмовився, за-
явивши: «Є достойніші. Та й не на часі…». 

Й останнє, – про зовсім особисте, про Кова-
льського-сімʼянина. Розумію, що це вельми делі-
катна тема, за лаштунки якої зазвичай якось не 
прийнято зазирати. Проте все ж дозволю собі зро-
бити такий відступ, бо власними очима мав змогу 
спостерігати, з яким пієтетом ставився Микола 
Павлович до родини, бувши її своєрідним «камʼя-
ним муром», справжнім стрижнем, душею дому. 
Тим паче після невимовно важкої, непоправної 
втрати напередодні нового 1973 р. коханої дру-
жини Любові Кирилівни (уродженої Кікець), 
коли залишився вдівцем (назавжди) з двома донь-

ками – 9-річною Іриною і 10-річною Тетяною. 
Можна тільки уявити, яких надзусиль (часом же-
ртовних для себе) довелося докласти йому (що-
правда, за всебічного сприяння тещі Марії Івані-
вни), щоб, як кажуть, поставити їх на ноги, ви-
вчити (обидві закінчили наш університет), «виве-
сти в люди»: перша пішла стежиною тата, стала 
професійним істориком, кандидатом наук (пра-
цює доцентом історичного факультету ДНУ), 
друга – філологом (працювала в музеях Дніпро-
петровська – історичному ім. Д. І. Яворницького 
та «Літературне Придніпровʼя»). На жаль, у 2003-
му внаслідок тяжкої хвороби Таня померла, що 
обернулося новим кривавим рубцем на батько-
вому серці, прискоривши, певне, відхід у вічність 
і його самого (2006). То був час (від 1994 р.), коли 
Микола Павлович повернувся на свою «малу ба-
тьківщину», до мальовничого волинського місте-
чка Острога,  де разом з місцевими колегами-по-
движниками піднімав з руїн та небуття знамениту 
середньовічну академію, відроджуючи нетлінні 
національні традиції вищої класичної освіти в 
Україні. 

Такою в найзагальніших рисах залишилась у 
моїй памʼяті світла і колоритна постать універси-
тетського професора 1960-х – початку 90-х рр. 
Миколи Павловича Ковальського – вченого-ен-
циклопедиста, патріота, людини винятково чес-
ної, скромної, відповідальної, подекуди навіть се-
нтиментальної, чия життєдайна енергетика зав-
жди надихала на добрі справи всіх, кому пощас-
тило разом з ним осягати таїни професії історика 
й людської мудрості. А допоки його памʼятати-
муть, він житиме серед нас. 
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