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Анотація. Доведено, що період від 1918 до початку 1930-х рр. характеризувався значними 

зусиллями у справі зародження і поступу історичної україністики в Катеринославському 
університеті, згодом Катеринославському/Дніпропетровському інституті народної освіти 
(ДІНО) – перших інституційних формах Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара. Акцентовано, що центральною фігурою того періоду був академік 
Д. І. Яворницький, який заклав початки наукової школи українознавства, згуртував на-
вколо себе цілий ряд однодумців: професорів, аспірантів та студентів. Діяльність народ-
ного академіка у галузі історичної україністики тісно сполучалася з іншими напрямами 
українознавства і сприяла розвитку української історичної пам’яті, свідомості та культури. 
Наростання авторитаризму, а згодом тоталітаризму в політиці правлячого радянсько-ко-

муністичного режиму призвело до згортання українізації, посилення ідеологічних та по-
літичних нагінок та репресій стосовно цілого ряду професорів, молодих науковців, аспі-
рантів та студентів. Розкрито, як втративши можливості вести науково-педагогічну роботу 
в ДІНО, Д. І. Яворницький не припиняв творчих контактів зі співробітниками та аспіра-
нтами закладу, використовуючи до початку 1930-х рр. різні форми співпраці в рамках 
Дніпропетровської науково-дослідної кафедри українознавства при ВУАН, Дніпропетров-
ського краєвого історично-археологічного музею, Дніпропетровського наукового товари-
ства при ВУАН та Дніпрогесівської археологічної експедиції. Підкреслено, що після 
1933 р. подальший поступ Дніпропетровської наукової школи українознавства та її важ-
ливого напряму – історичної україністики – був перерваний за умов утвердження сталін-

ського тоталітарного режиму.  
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Abstract. The article shows that the period from 1918 to the beginning of the 1930's was 

characterized by considerable efforts in the cause of the birth and advancement of historical 
Ukrainian studies at the Katerynoslav University, and later in the Katerynoslav (Dnipropetrovsk) 
Institute of Public Education (DIPE), as the first institutional forms of the Oles Нonchar Dnipro 
National University. It was emphasized that the central figure of that period was Academician 
D. I. Yavornytsky, who laid the foundations for a Ukrainian school of science, and rallied around 
him a number of professors, like-minded professors, post-graduate students and students. The 
activity of the People's Academician in the field of historical Ukrainian studies was closely linked 
with other areas of Ukrainian studies and contributed to the development of Ukrainian historical 

memory, consciousness and culture. The rise of authoritarianism, and then totalitarianism in the 
policies of the ruling Soviet-communist regime, led to the curtailment of Ukrainization, the 
intensification of ideological and political harassment and repressions against a number of 
professors, young scholars, postgraduates and students. Disclosed as having lost the opportunity 
to conduct scientific and pedagogical work at the DIPE, D. I. Yavornytsky did not stop creative 
contacts with staff and graduate students of the institution, using up to the early 1930's various 
forms of cooperation within the framework of the Dnipropetrovsk Research Department of 
Ukrainian Studies at the Ukrainian Academy of Sciences (UAS), the Dnipropetrovsk regional 
historical-archaeological museum, the Dnipropetrovsk Scientific Society under the UAS and the 

DniproGES archaeological expedition. It was emphasized that after 1933 the further progress of 
the Dnipropetrovsk scientific school of Ukrainian studies and its important direction - historical 
Ukrainian studies - was interrupted under the conditions of the Stalinist totalitarian regime. 
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У 2018 р. виповнилося 100 років від заснування Дніпровського на-
ціонального університету імені Олеся Гончара, з яким тісно пов’язано 
започаткування в нашому краї вищої історичної освіти та науки. Ви-
вчення початків історичної україністики в нашому закладі вищої освіти, 
який в 1918–1920 рр. мав назву Катеринославського університету, а по-
тім зазнав ряд організаційних трансформацій в рамках Катеринослав-
ського/Дніпропетровського інституту народної освіти 1920 – початку 
1930-х рр., вже має певну історіографічну традицію. Зазначену пробле-
матику неодноразово порушували в українській історіографії останніх 
десятиліть у процесі дослідження таких персоналій, як Д. І. Яворниць-
кий, М. Ф. Злотников, В. О. Пархоменко, К. Г. Гуслистий та на тлі 
суспільно-політичних процесів у нашому краї. З цього погляду варто 
назвати дослідження С. В. Абросимової [1], В. М. Заруби [11], В. В. Іва-
ненка та О. А. Удода [12; 13], А. В. Портнова [19; 20], О. А. Удода [33], 
В. В. Ченцова та В. В. Іваненка [43], Г. К. Швидько [45], В. Я. Яценка 
[53], С. І. Світленка [23; 24; 26] та ін.  

Проте й до сьогодні ще не зроблено узагальнюючої розвідки, в 
якій на основі опублікованих і нових архівних матеріалів було б про-
стежено процес початкового етапу розвитку історичної україністики в 
період функціонування Катеринославського університету і Катерино-
славського/Дніпропетровського інституту народної освіти, тобто від 
1918 р. і до початку 1930-х рр. Хоча б частково заповнити цю лакуну 
має на меті дана стаття.  

Історичну україністику почали формувати інституційно в рамках 
історико-філологічного факультету Катеринославського університету, 
першим деканом якого був видатний російський історик-русист та 
славіст й організатор вищої університетської освіти (колишній декан 
історико-філологічного факультету 1908–1911 рр. та ректор Москов-
ського університету 1911–1917 рр.) Матвій Кузьмович Любавський 
[28, с. 189]. За його ініціативи як декана, що влітку 1918 р. прибув із 
Москви до Катеринослава, для викладання запросили знаних вчених, 
зокрема В. О. Біднова та Д. І. Яворницького.  

За спогадами Василя Олексійовича Біднова, влітку 1918 р. 
М. К. Любавський запросив його до складу професорів історико-фі-
лологічного факультету і запропонував очолити «кафедру історії цер-
кви взагалі й української зокрема». В. О. Біднов погодився на таку 
пропозицію за умови, що зможе викладати українською мовою в уні-
верситеті, який засновували як російський приватний заклад вищої 
освіти. Така вимога не стала принциповою перешкодою. Росіянин 
М. К. Любавський «категорично відповів», що і сам бажає, аби 
В. О. Біднов викладав українською. 

Із розмови з деканом факультету стало зрозуміло, що Матвій Ку-
зьмович «до українства ставиться спокійно й не виявляв неприхиль-
ності до нього». Окрім В. О. Біднова, до викладання на історико-фі-
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лологічному факультеті запросили й директора Обласного му-
зею ім. О. М. Поля, знаного історика-україніста Дмитра Івановича 
Яворницького, який мав викладати історію України і вести освітній 
процес українською [4, с. 65].  

На завершення розмови М. К. Любавський попросив В. О. Бід-
нова написати відповідну заяву, взяв примірник його магістерської 
дисертації і підкреслив, що В. О. Біднов буде працювати екстраорди-
нарним професором. У середині серпня 1918 р. він отримав повідом-
лення про обрання на зазначену посаду з правом викладати українсь-
кою мовою. Василь Олексійович став готуватися до університетських 
викладів, познайомився з деякими зі своїх колег, переглянув придбані 
для університетської бібліотеки видання, допоміг своєму історико-фі-
лологічному факультету здобути згоду місцевої духовної семінарії на 
користування її прекрасною бібліотекою, що мала дуже гарно складе-
ний історичний відділ. Тоді ж Василь Олексійович домовився з 
Д. І. Яворницьким, як їм, українцям, поводитися з ученими-росія-
нами, котрі прибули разом із М. К. Любавським із Москви до Кате-
ринослава [4, с. 65]. 

Але В. О. Біднову не судилося довго працювати в Катеринослав-
ському університеті. Уряд гетьмана П. Скоропадського вирішив за-
снувати український університет у Кам’янці-Подільському. Тільки-но 
В. О. Біднов дізнався про цей факт, вирішив без вагань перейти до 
українського університету. З цією метою він у Києві провів перего-
вори з майбутнім ректором І. Огієнком, який запевнив, що візьме Ва-
силя Олексійовича на посаду виконуючого обовʼязки екстраординар-
ного професора на кафедру історії української церкви. Ця пропозиція 
була настільки привабливою, що, погодившись на неї, В. О. Біднов 
5 жовтня 1918 р. покинув Катеринослав і за три дні прибув до 
Кам’янця-Подільського [4, с. 65]. Так Катеринославський університет 
майже відразу втратив відомого вченого, а з ним і цілий напрям з 
історичної україністики, який міг би успішно розвиватися за участю 
Василя Олексійовича. 

За вказаних обставин особливого значення для розвитку назва-
ного напряму в Катеринославському університеті набуло запрошення 
М. К. Любавським для викладання на історико-філологічному факу-
льтеті відомого вченого в царині історії запорозького козацтва Дмитра 
Івановича Яворницького, з іменем якого слід пов’язувати зародження 
і розвиток історичної україністики в нашій Альма-матер. Як записав 
у своєму автобіографічному начерку від 22 квітня 1932 р. сам 
Д. І. Яворницький, у 1918 р. його обрали професором Катеринослав-
ського університету на засіданні ради історико-філологічного факуль-
тету Московського університету під головуванням М. К. Любавського 
[46, арк. 9 зв.]. В цьому немає нічого дивного, бо, по-перше, Д. І. Яво-
рницький був добре відомим у московських інтелектуальних колах, а, 
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по-друге, за умов відсутності університетських структур у Катеринос-
лаві комплектуванням кадрів для історико-філологічного факультету 
російського приватного навчального закладу займався особисто 
М. К. Любавський. 

Cтруктурним підрозділом історико-філологічного факультету, 
пов’язаним з іменем відомого історика-україніста Д. І. Яворницького, 
від вересня 1918 р. стала кафедра історії місцевого краю і Запорожжя. 
Вже 20 вересня Дмитро Іванович як професор прочитав першу всту-
пну лекцію для студентів Катеринославського університету на тему 
«Українсько-руське козацтво перед судом історії». В ній визнаний 
знавець цієї теми наголосив, що «зовсім мало пишуть про події на-
шого козацтва», розкрив важливі віхи його історії і підкреслив напри-
кінці викладу «гірку і безталанну долю запорожців» [48, арк. 1, 31].  

Від самого початку своєї науково-педагогічної діяльності в Кате-
ринославському університеті професор Д. І. Яворницький блискуче 
читав лекції українською мовою, яка в його вустах набувала, за сло-
вами очевидця, «неймовірної милозвучності, фразеологічне багатство 
дивувало навіть досвідчених слухачів». Лекції Д. І. Яворницький су-
проводжував добрим знанням народних дум та поезій, що справляло 
неабияке враження на студентів. Своїм високопрофесійним лекторсь-
ким словом професор переконливо довів силу й гідність української 
мови [10, с. 70; 23, с. 102]. 

Д. І. Яворницький, який уособлював тодішню кафедру історії мі-
сцевого краю і Запорожжя, викладав курс «Історія місцевого краю», 
зустрічаючись зі студентами по чотири години на тиждень в осінньому 
й весінньому семестрах на І та ІІ курсах. Лекції професор читав по 
понеділках (від третьої – четвертої години дня), вівторках, четвергах і 
п’ятницях (від другої – третьої години дня). Практичні ж заняття про-
водив у Першому народному музеї Катеринославської губернії (коли-
шній Обласний музей імені О. М. Поля) по недільних днях від  
10-ї – 12-ї години першої половини дня [38, арк. 1–2; 23, с. 101]. За 
даними В. М. Заруби, Д. І. Яворницький на кафедрі історії місцевого 
краю і Запорожжя читав й лекційні курси з історії України від найда-
вніших часів та історії запорозького і українського козацтва [11, с. 39]. 

Аудиторні заняття з першими наборами студентів історико-філо-
логічного факультету за участю професора Д. І. Яворницького тривали 
впродовж п’яти днів на тиждень. Це свідчить, що історичне краєзнав-
ство посідало важливе місце в підготовці першого покоління студен-
тів-істориків. При цьому перевагу надавали аудиторним заняттям, які 
проводили в університеті та в музеї, що забезпечувало закріплення 
теоретичного матеріалу практичними заняттями на базі музейної екс-
позиції, що посилювало наочність освітнього процесу.  

Свою науково-педагогічну діяльність в університеті Д. І. Яворни-
цький органічно поєднував із працею директора Першого народного 
музею Катеринославської губернії, який у перші революційні роки 
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мав назву Обласного музею імені О. М. Поля. При цьому Дмитро Іва-
нович був не тільки талановитим адміністратором, а й непереверше-
ним лектором та екскурсоводом, який під час музейних екскурсій ще-
дро передавав своїм слухачам глибокі історичні знання, що базувалися 
на різноманітних першоджерелах. За словами К. Ф. Стародубова, тоді 
ще підлітка, а в майбутньому знаного ученого-металурга й академіка 
АН УРСР, який неодноразово слухав відомого історика, Д. І. Яворни-
цький «одразу ж зачарував слухачів», полонив щирою любов’ю до рі-
дного краю, яскравими образами минулого, а ще – соковитою народ-
ною мовою, пересипаною дотепами, всебічним, до тонкощів знанням 
предмета [32, с. 77–78; 31, с. 4].  

Незважаючи на скрутні умови часів революції і соціально-полі-
тичного протистояння, коли Д. І. Яворницький страждав від голоду, 
холоду та ризикував життям під час набігів «експропріаторів», профе-
сор не припиняв видавничої діяльності, активно співпрацюючи з ча-
сописами «Вир революції», «Зоря», «Кооперативне життя», «Молода 
кузня», «Січ», «Споживач» та ін. Так, у 1919–1920 рр. у виданні «Спо-
живач» він опублікував розвідку «Український простолюд в його тво-
рчості». Серед окремих публікацій професора слід назвати «Лекції по 
історії місцевого краю», «Слово в день одкриття Катеринославського 
університету», а особливо «Словник української мови» (т. 1) [11, с. 40; 
14, с. 110; 18, с. 99; 42, с. 93]. 

Велике значення професор Д. І. Яворницький приділяв і попу-
ляризації історичних та археологічних знань, виступаючи з популяр-
ними публічними лекціями для громадськості та на приватних зага-
льноосвітніх курсах. Цю діяльність вчений не припиняв ні в період 
революції, ні після її завершення. Так, молодший брат Кирила Федо-
ровича Стародубова – Анатолій Федорович – занотував у своєму що-
деннику 9 (22) грудня 1922 р., що відвідав лекцію Д. І. Яворницького 
«К истории г. Екатеринослава» у Палаці Праці (нині – Будинок Со-
юзів), констатуючи факт розпродажу всіх квитків, а це свідчило про 
велику популярність лектора серед катеринославців [23, с. 103; 17, 
с. 82; 31, с. 176].  

Особливою турботою Д. І. Яворницького як українознавця стала 
його евристична діяльність у галузі української лексикографії, тісно 
пов’язана з науково-педагогічною працею. Впродовж багатьох років 
учений-подвижник збирав українську лексику, доповнюючи чотирито-
мний «Словарь української мови» Б. Д. Грінченка. В цій справі 
Д. І. Яворницькому надали певну допомогу двоє українських письмен-
ників – М. Ф. Лободовський та О. П. Косач (Олена Пчілка), які допра-
вили йому по декілька народних слів, записаних ними відповідно на 
Харківщині та Київщині. На ініціативу вченого по збору лексичних ма-
теріалів відгукнувся й відомий російський етнограф В. О. Мошков, за-
вдяки рукописному збірнику якого Д. І. Яворницький отримав значний 
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лексичний матеріал з Волинської, Подільської, Гродненської, Седлець-
кої, Мінської та Варшавської губерній. Чималий обсяг українських слів 
(з території від Батурина до Гуляй-Поля) записав учений з живих вуст 
доброго знавця мови К. С. Кривошій-Шевченка.  

Станом на 1919 р. Д. І. Яворницький підготував до публікації 
8 113 слів, які вмістилися у досить грубій книжці на 411 сторінок. Ця 
лексика становила перший том «Словника української мови», що охо-
плював літери А – К і вийшов друком 1920 р. в катеринославському 
видавництві «Слово». Важливо, що автор словника навів атрибутивні 
дані лексики та відповідники з російської мови. Збирання лексичного 
матеріалу Д. І. Яворницький не припиняв і в подальшому та в резуль-
таті зібрав понад 50 тис. українських слів [52, с. VІІІ–ХІ, Передмова]. 
За даними І. М. Гапусенка, на 1940 р. вчений мав у своєму розпоря-
дженні 60 тис. нових слів [6, с. 30]. 

Для розуміння творчої лабораторії історика-україніста важливе 
значення має рукопис лекційного курсу Д. І. Яворницького «Історія 
місцевого краю», котрий він читав у Катеринославському університеті 
в 1920–1921 рр. Аналіз цього творчого матеріалу свідчить, що Дмитро 
Іванович подавав історико-краєзнавчий матеріал, тісно поєднуючи 
минуле місцевого краю з історією України, всесвітньою історією, іс-
торією первісного суспільства, археологією та етнографією, викорис-
товуючи історіографічні екскурси. Д. І. Яворницький виявляв прихи-
льність до фундаментальності викладання й широкого залучення між-
дисциплінарних зв’язків [47; 23, с. 101].  

Як професор Д. І. Яворницький не обмежував освітній процес 
аудиторними заняттями, а активно впроваджував серед майбутніх іс-
ториків самостійну роботу, незважаючи на відсутність у тодішньому 
університеті необхідного бібліотечного фонду. Студентам кожного ку-
рсу він надавав, хоч і невеликі, спеціальні списки рекомендованої лі-
тератури («посібників»). До їх складу входили праці з історії та архео-
логії, починаючи від давньогрецького історика Геродота і закінчуючи 
творами авторів ХІХ ст. [47, арк. 1–2; 23, с. 101–102]. 

Розвитку історичної україністики на історико-філологічному фа-
культеті сприяла й толерантність до цього напряму факультетського 
керівництва. Вище вже йшлося про позитивне ставлення до українсь-
кої історії та мови першого декана, професора М. К. Любавського, 
який, за спогадами В. О. Біднова, планував залишатися в Катерино-
славі до Різдва 1919 р., «доки налагодиться справа на факультеті» [4, 
с. 65]. Після його повернення до Москви другим деканом факультету 
став інший вихованець Московського університету, вчений у галузі 
філології, історик всесвітньої літератури, професор Юрій Альфредо-
вич Фохт. За словами Д. І. Яворницького, він належав до вельми та-
лановитих людей, добре знав свій предмет, був гарним лектором й 
«вірним товаришем, в українській справі правдивим українцем».  
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Між Д. І. Яворницьким і Ю. А. Фохтом склалися теплі відносини 
і творча дружба, адже обидва захоплювалися вивченням народної тво-
рчості, мови та звичаїв. Сам Дмитро Іванович збирав пісні й думи з 
вуст літніх нащадків запорожців та дніпровських лоцманів на порогах, 
знав тексти і умів співати понад 300 запорозьких пісень і дум, приг-
раючи собі на бандурі. Ю. А. Фохт теж знав чимало українських пісень 
і під час прогулянок парком Т. Г. Шевченка наспівував деякі з них. 
Д. І. Яворницький використовував цю нагоду і швидко занотовував 
невідомий пісенний варіант [36, арк. 12; 40, арк. 1, 2 зв.; 8, с. 103; 
44, с. 233].  

На початку 1920-х рр. за рішенням більшовицької влади Катери-
нославський університет трансформувано на Катеринославський ін-
ститут народної освіти, на якому замість історико-філологічного фа-
культету функціонував факультет профосвіти із соціально-історичною 
та словесною секцією. В той час Ю. А. Фохт працював деканом цього 
підрозділу та професором історії загальної літератури. У листі до 
А. Ю. Кримського він підкреслював, що не страждає на великоросій-
ський шовінізм. Відомо, що в 1923/24 н.р. Ю. А. Фохта перемістили 
на посаду заступника декана названого факультету й професора [40, 
арк. 2 зв.; 35, арк. 12].  

У 1920 р. наступним деканом історико-філологічного факультету 
працював проф. Михайло Федотович Злотников (1890–1942) – коли-
шній випускник Петроградського університету, спеціаліст з російської 
історії та культури, методології історії. У 1920–1923 рр. вчений і педа-
гог працював ректором КІНО і водночас до 20 квітня 1923 р. поєдну-
вав цю роботу з посадою заступника декана факультету соціального 
виховання [35, арк. 11 зв.]. 

Попри структурні трансформації, у вказаний період історична 
україністика продовжувала розвиватися. Від 1 травня 1920 р. серед 
професорів Ради КІНО у документах знаходимо згадки й про двох 
істориків – М. Ф. Злотникова та Д. І. Яворницького (Еварниць-
кого), – що свідчило про їхні провідні позиції серед тогочасної інте-
лектуальної еліти закладу [34, арк. 67]. Особлива інтелектуальна роль 
у галузі українознавства належала Д. І. Яворницькому, науково-педа-
гогічна діяльність якого не обмежувалася історичним краєзнавством. 
Архівні джерела свідчать, що в 1920 р. його обрали доцентом по ка-
федрі антропології та етнографії. Від 1 травня 1920 р. Д. І. Яворниць-
кий поєднував працю на посаді професора КІНО з діяльністю в наро-
дному музеї [34, арк. 5, 65 зв., 67 зв.].  

Відомо також, що професор Д. І. Яворницький був керівником 
кафедри історії України, створеної 1 січня 1921 р. Тодішні кафедри 
нерідко зазнавали трансформацій, хоча залишалися нечисленними за 
складом, налічуючи одного-двох науково-педагогічних працівників. 
Так, у 1923/24 н.р. кафедра  здобула назву історії України й історії 
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місцевого краю. На ній наукову роботу проводили професор Д. І. Яво-
рницький і викладач І. С. Степанов. Фундатор кафедри, професор 
Д. І. Яворницький вже мав добре розроблений і апробований навча-
льний курс «Історія місцевого краю» [11, с. 40; 34, арк. 15 зв.]. 

Поступу історичної україністики в Катеринославському ІНО спри-
яло й те, що в 1923 р. радянський режим розпочав українізацію. Вже в 
1923/24 н.р. в Катеринославському ІНО українською мовою проводили 
заняття на факультеті профосвіти з історії України, загальної історії й 
української мови та письменства, а на факультеті соцвиховання – з іс-
торії українського письменства й історії української культури. Але цей 
процес розвивався вельми поступово, долаючи численні труднощі. Се-
ред них слід назвати такі, як недостатній рівень володіння українською 
мовою викладачами та студентами інституту, слабке забезпечення біб-
ліотеки україномовними книжками тощо. За цих обставин Бюро КІНО 
вирішило в першу чергу українізувати факультет соцвиху (декан 
Ю. М. Скублевський) і секцію мови та письменства профосу (декан 
С. П. Циммерман). При цьому ставилося за мету завершити україніза-
цію до 1 вересня 1925 р. [35, арк. 129; 37, арк. 95]. 

У наступному 1924/25 н.р. комплектування кадрами не поліпши-
лося. Так, у звіті за осінній триместр по факультету профосвіти у 
1924 р. в переліку кафедр, на яких велась науково-педагогічна робота, 
по кафедрі історії України (вже без «історії місцевого краю») знову 
зазначено лише дві особи – професор Д. І. Яворницький та викладач 
І. С. Степанов. З 10 вересня до 10 грудня 1924 р., тобто в осінньому 
триместрі, на факультеті профосвіти, серед інших, професор 
Д. І. Яворницький читав курс «Основні проблеми краєзнавства» [37, 
арк. 176 зв., 182 зв., 200].  

На факультеті профосвіти працювала соціально-історична пред-
метна комісія на чолі з професором М. Ф. Злотниковим. Предметна 
комісія брала участь у керівництві роботою соціально-історичного гу-
ртка, що складався з п’яти секцій: російської історії, літературної, іс-
торії революційного руху, української історії, археологічної. За рік ро-
боти відбулося 15 загальних зборів, заслухано 19 наукових доповідей. 
Засідання відвідували понад 100 осіб [37, арк. 216 зв.]. Як бачимо, 
історична україністика посідала чільне місце в тодішньому навчаль-
ному процесі КІНО. 

Соціально-історична предметна комісія могла впливати й на про-
цес українізації. Так, протокол засідання Бюро ІНО від 1 березня 
1924 р. засвідчує, що цей керівний орган клопотався перед Предмет-
ною комісією з’ясувати можливість надання викладачу С. Й. Ринсь-
кому роботу по семінару із галузі українознавства [37, арк. 112]. 

Будучи очільником кафедри, Д. І. Яворницький продовжував ак-
тивну науково-дослідну роботу. За даними В. М. Заруби, професор 
підготував до друку свій курс з історії місцевого краю, працю «Куль-
турні багатства краєвого Катеринославського музею», розпочав роботу 
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над монографією «Колонізація колишніх північних окраїн Вольностей 
запорозького козацтва» [11, с. 41]. Молодший колега по кафедрі, ви-
кладач І. С. Степанов підготував у 1924 р. дві статті, зробивши опис 
губернського архіву і опрацювавши матеріал з історії гайдамаччини в 
південній Україні [37, арк. 217]. Всю цю діяльність узгоджували з то-
дішнім владним курсом більшовиків на українізацію. 

Виявом процесу українізації можна трактувати створення в 
1924 р. на чолі з професором Д. І. Яворницьким науково-дослідної 
кафедри українознавства, підпорядкованої Всеукраїнській академії 
наук. Характерно, що у квітні того самого року на прохання самого 
Дмитра Івановича його увільнили від читання лекцій в Катеринослав-
ському ІНО. Того ж року створений кафедральний підрозділ перевели 
з КІНО до Катеринославського (з 1926 р. – Дніпропетровського) іс-
торично-археологічного музею, де він функціонував під керівництвом 
ученого до 1929 р. Знаючи особистість Д. І. Яворницького, малоймо-
вірно, щоб він цілком самостійно вдався до такого кроку, адже вельми 
полюбляв науково-педагогічну діяльність. Є велика імовірність того, 
що на його рішення значною мірою вплинула суспільно-політична 
атмосфера авторитарного режиму, яка почала утверджуватися вже в 
першій половині 1920-х рр. Виявом цієї тенденції став показовий про-
цес над зміновіхівською інтелігенцією, який відбувся у Києві в 1924 р. 
і спонукав до поширення практики складання політичних характери-
стик на представників інтелігенції [26, с. 209–211]. 

Така практика написання характеристик на викладачів з метою 
визначення політичної лояльності до влади торкнулася й науково-пе-
дагогічних працівників Катеринославського ІНО. До категорії «небла-
гонадійних» потрапив і професор Д. І. Яворницький, котрого харак-
теризували як ідеологічного чорносотенця й пропонували до заміни. 
Очевидно, такий політичний висновок не обійшовся без наслідків. 
У зазначеній морально-психологічній обстановці могла виникнути 
«власна заява» Д. І. Яворницького, яка фактично унеможливлювала 
його науково-педагогічну роботу зі студентством у Катеринославсь-
кому ІНО [26, с. 212]. 

Проте Бюро Катеринославського ІНО, за умов браку досвідчених 
кадрів, попрохало професора Д. І. Яворницького продовжити заняття 
зі студентами на базі музею. Як свідчить «Відчит Голови Катедри 
Українознавства для докладу в пленумі Укрголовнауки в Харкові 
24 грудня 1924 р.», відомий вчений викладав у той час історію місце-
вого краю студентам ІІІ курсу Катеринославського ІНО. Тодішній 
студент Катеринославського ІНО П. А. Козар часто чув розмови сту-
дентів, навіть не етнічних українців, що лекції Д. І. Яворницького, які 
він читав чистою, народною, популярною й чуткою мовою, можна 
було слухати безперервно і без будь-якої втоми по декілька годин. 
Свою лекторську майстерність знаний дослідник козацької минув-
шини демонстрував студентам і під час екскурсій по місцях колишніх 



doi: 10.15421/30180101 

21 

 

Запорозьких Січей, коли він досягав справжнього перевтілення, ста-
вав веселим і щасливим, здобуваючи велику шану від своїх слухачів. 

Про непересічну лекційну майстерність Д. І. Яворницького зали-
шив згадки ще один його учень – М. П. Костюк. За спогадами Ми-
коли Павловича, очільник кафедри українознавства виступав перед 
студентами з лекцією про народну творчість, наприкінці якої заспівав 
«Ой у полі могила з вітром говорила» і звернувся до своїх вихованців 
із закликом збирати різні прислів’я, приказки і приповідки, запису-
вати в зошити. Студенти виконували доручення і приносили зібраний 
матеріал своєму професору.  

До того ж студенти ІНО під керівництвом Д. І. Яворницького в 
рамках «семінару підвищеного типу» склали декілька археологічних 
мап у районах, близьких до Катеринослава. Творча робота зі студен-
тами в межах зазначеного семінару сприяла їх професійному вдоско-
наленню і зростанню [3; 14, с. 110; 15, с. 49].  

За даними І. М. Шаповала, Д. І. Яворницький керував гуртком 
студентів з охорони природи, пам’яток минувшини та вивчення 
флори і фауни місцевого краю. Студент-біолог О. Л. Бельгард, який 
навчався в місцевому ІНО протягом 1922–1927 рр., потрапив на лек-
цію «Історичні місця на Дніпрових порогах», в який відомий україно-
знавець оповідав про події давнини неначе їх свідок. Це була не зви-
чайна лекція, а невимушена розмова, яка надовго закарбувалася 
в пам’яті слухачів. Цей епізод є чудовим свідченням синергетичного 
підходу в діяльності вченого, який влучно поєднував в освітньому 
процесі дані історичної географії, історичного краєзнавства і приро-
дознавства [44, с. 275; 16, с. 25].  

Загалом знаний професор приділяв велику увагу підготовці осві-
тньо-наукових кадрів. Професор дуже любив молодь і спілкувався з 
нею не тільки в аудиторіях ІНО, а й у своєму будинку, куди часто 
заходили студенти, причому різних спеціальностей і закладів вищої 
освіти. Спілкування з майбутніми фахівцями тривало і під час нефо-
рмальних зустрічей на прогулянках професора в парку імені Т. Г. Ше-
вченка [44, с. 233, 255–257]. 

Найважливішим інституційним осередком історичної україністики 
була кафедра українознавства на чолі з визнаним лідером, професором 
Д. І. Яворницьким, який повною мірою утверджував її науково-дослід-
ний статус. Вищезазначений «Відчит Голови Катедри Українознавства 
для докладу в пленумі Укрголовнауки в Харкові 24 грудня 1924 р.» за-
свідчує, що Дмитро Іванович мав вельми широке коло наукових інте-
ресів і напрямів українознавчої діяльності. Так, у 1924 р. Д. І. Яворни-
цький продовжував збирати лексичний матеріал до «Словника україн-
ської мови», систематизував зібраний за довгі роки етнографічний ма-
теріал, обробив курс історії місцевого краю з передісторичних часів до 
кінця ХV ст. Всі ці лексичні, етнографічні та історико-краєзнавчі до-
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писи були підготовлені до друку. Водночас Д. І. Яворницький продов-
жував археологічні розкопки, зокрема розкопав могилу коло с. Люби-
мівка, на лівому березі Дніпра, здійснив розкопки пам’яток кам’яного 
віку з кістками мамонта біля Кам’янського заводу та біля м. Верхньод-
ніпровськ, на хуторі Суслівка. Прикметно, що зазначені розкопки від-
бувалися за участю студентів Катеринославського ІНО в рамках семі-
нару з історії місцевого краю. Окрім вказаного, Д. І. Яворницький опра-
цював декілька архівних документів з середини ХVІІІ ст., на підставі 
яких розпочав написання праці «Колонізація колишніх північних 
окраїн Вольностей запорозького козацтва» [3].  

Крім науково-педагогічної та наукової діяльності, професор 
Д. І. Яворницький піклувався про підвищення кваліфікації учитель-
ських кадрів. Впродовж 1924 р. він виступав з доповідями в Нікополі 
на курсах з педперевірки для учителів Нікопольського округу про по-
дорож по Дніпровських порогах, по місцях Запорозьких Січей, розпо-
вів історію урочища «Кам’яний Затон» на лівому боці Дніпра, супроти 
Нікополя, а також прочитав для них лекцію з історії місцевого краю. 
Для слухачів учительських курсів для всіх округів, що були організо-
вані в Катеринославі влітку 1924 р., Д. І. Яворницький прочитав курс 
лекцій з історії місцевого краю зі світловими картинами [3].  

Важливою складовою інтелектуальної праці Д. І. Яворницького 
була його діяльність у межах Всеукраїнської АН. У 1924 р. знаний 
професор став членом-кореспондентом АН і зробив доповідь на засі-
данні ВУАН про досвід і вимоги збирання етнографічного матеріалу 
по селах України [3]. Детальніше про проблеми, які хвилювали в той 
час Д. І. Яворницького, дізнаємось зі спогадів В. Д. Ревуцького, який 
добре запам’ятав тогочасний візит історика до свого батька – відомого 
українського композитора. Як видно, Дмитро Іванович, котрий якраз 
тоді приїхав до Києва з доповіддю на Етнографічну комісію ВУАН, 
оповідав про великі труднощі у збиранні етнографічного матеріалу, 
нарікав на брак коштів для цієї справи та дефіцит спеціалістів, зок-
рема серед сільської інтелігенції, які присвячують себе виключно ет-
нографічним дослідженням [24, с. 94–95]. Очевидно, саме ці про-
блеми й були виголошені Д. І. Яворницьким на Етнографічній комісії 
ВУАН. У тому самому році ученого було обрано почесним головою 
Катеринославського наукового товариства, що стало визнанням його 
заслуг у галузі української науки і на крайовому рівні [3]. 

Д. І. Яворницький належав до талановитих організаторів. Струк-
турно науково-дослідна кафедра українознавства, яку очолював зна-
ний літописець козаччини, спочатку поділялася на дві секції. Першу 
з них – археології, етнографії та історичної географії України й історії 
Запорожжя – очолив власне професор Д. І. Яворницький, а другу – 
економічної і соціальної історії України – професор М. Ф. Злотников, 
у 1923–1928 рр. – проректор Катеринославського (Дніпропетровсь-
кого) ІНО [26, с. 215, 218].  
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Незабаром у рамках науково-дослідної кафедри українознавства 
заснували ще одну секцію – загальної історії у зв’язку з історією Ук-
раїни на чолі з професором М. В. Бречкевичем, уже знаним істори-
ком-славістом, спеціалістом зі стародавньої та середньовічної історії, 
який переїхав із Казанського університету до Катеринослава ще  
1923 р. У 1926 р. науково-дослідна кафедра українознавства помітно 
розширилася, адже в підрозділі запрацювали чотири секції: історії Ук-
раїни (керівник – проф. Д. І. Яворницький), історії робітничого руху 
на півдні України (проф. М. Ф. Злотников), словесно-етнографічна 
(проф. П. О. Єфремов), загально-історична (проф. М. В. Бречкевич). 
Зазначена кафедра стала тим науково-дослідним осередком, де почала 
формуватися Катеринославська/Дніпропетровська наукова школа 
українознавства [26, с. 215, 219]. 

Однією з важливим функцій науково-дослідної кафедри україно-
знавства була підготовка кадрів вищої кваліфікації. Як згадував вида-
тний український письменник М. Т. Рильський, Д. І. Яворницький 
виховав чи сприяв вихованню «цілої плеяди наукових працівників – 
археолога В. А. Грінченка, історика П. Є. Матвієвського, історика та 
етнографа К. Г. Гуслистого і багатьох інших…» [22, с. 86]. Кадри ас-
пірантів Д. І. Яворницького добиралися із вихованців КІНО/ДІНО. 

Один із перших аспірантів Дмитра Івановича з колишніх студен-
тів КІНО був П. А. Козар, який навчався в аспірантурі під керівниц-
твом Д. І. Яворницького в 1924–1926 рр. Під впливом свого наукового 
керівника він у студентські роки захопився історією та археологією, 
зокрема дослідженням маловідомих сторінок з минулого лоцманства. 
З 1924 р. аспірант П. А. Козар на основі архівних документів та опу-
блікованих праць став досліджувати тему «Як склався стан лоцманів у 
запорозькі часи та як він далі розвивався і наскільки зберігся до нашої 
доби». 

17 червня 1925 р. П. А. Козар виступив на урочистому засіданні 
Катеринославського наукового товариства з доповіддю «Дніпровські 
лоцмани», конспект якої було опубліковано того самого року в часо-
пису «Зоря», а в розширеному вигляді як нарис – у збірнику «Дніп-
ровські лоцмани» (1929). Павло Антонович став одним із найближчих 
співробітників Д. І. Яворницького. Восени 1925 р. він за дорученням 
свого наукового керівника об’їхав ряд сіл у пошуках музейного мате-
ріалу, а по закінченні аспірантури в 1927–1928 рр. брав активну участь 
разом з іншими молодими науковцями в експедиціях Етнографічної 
комісії ВУАН з вивчення лоцманства. Паралельно в 1927–1930 рр. 
П. А. Козар був одним із найактивніших учасників Дніпрельстанівсь-
кої археологічної експедиції, керував групою археологів, щорічно 
складав «Щоденник науково-археологічних дослідів в експедиції по-
рожистої частини Дніпра». Водночас, враховуючи помітне підви-
щення популярності екскурсій на Дніпрельстан, молодий вчений ви-
дав довідник екскурсантам «На Дніпрельстан через пороги» (Харків, 
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1927) та під псевдонімом П. Днепровой брошуру «Маршрут для экс-
курсии на Днепрострой» (Днепропетровск, 1927) [14, с. 6–8]. 

За споминами В. В. Дубровського, ще одним із перших аспіран-
тів професора Д. І. Яворницького був Ф. М. Сап’ян, який разом із 
П. А. Козаром слухав та записував усі пояснення свого наукового ке-
рівника. Разом ці молоді вчені працювали під началом Д. І. Яворни-
цького в Дніпропетровському краєвому історично-археологічному му-
зеї та проводили розкопки у складі Дніпрельстанівської археологічної 
експедиції [8, с. 111; 2, с. 190, 669]. 

Відома дослідниця у галузі яворницькознавства С. В. Абросимова 
залучала до числа аспірантів кафедри українознавства й таких моло-
дих учених, як К. Гуслистий, П. Матвієвський, Т. Гавриленко, Т. Ску-
бицький. Всі вони провадили дослідження у галузях історії, археології, 
етнографії й фольклору. Однак є дані, що не всі аспіранти визнавали 
свою належність до учнів Д. І. Яворницького у повному розумінні 
цього слова. До такої категорії слід залучити П. Є. Матвієвського, 
який стверджував, що Дмитро Іванович не мав учнів, які б під його 
керівництвом і за його завданням виконували яке-небудь дослідження 
[1, с. 31].  

Проте, на наш погляд, таке твердження не зовсім відповідає дій-
сності. Аспіранти Д. І. Яворницького П. А. Козар та Ф. М. Сап’ян 
тісно взаємодіяли зі своїм учителем. До числа аспірантів Дмитра Іва-
новича належав також В. В. Білий, який у 1924 р. став завідувачем 
етнографічного відділу Катеринославського краєвого музею, а 1 жов-
тня 1925 р. вступив до аспірантури кафедри українознавства Д. І. Яво-
рницького. Незважаючи на те, що в 1926 р. Володимир Васильович 
вступив до аспірантури кафедри мовознавства і літератури при Київ-
ському ІНО, він майже до кінця життя не поривав зв’язків з Дмитром 
Івановичем [2, с. 61–68, 788]. 

Своїм керівником, професором Д. І. Яворницьким, пишався 
В. С. Соляник, який пройшов шлях від сільського учителя, заснов-
ника місцевого краєзнавчого музею до співробітника Дніпропетров-
ського історично-археологічного музею, учасника комплексної архео-
логічної експедиції на Дніпрельстані [29, с. 96; 2, с. 843]. У 1925 р. 
вступив до Катеринославського ІНО В. А. Грінченко, який працював 
у Катеринославському краєвому /Дніпропетровському крайовому іс-
торико-археологічному музеї, у 1928–1932 рр. брав участь у Дніпробу-
дівській археологічній експедиції і впродовж цього часу листувався 
з «батьком, Дмитром Івановичем» [27, с. 393]. 

У 1928 р. закінчив ДІНО і отримав спеціальність викладача дис-
циплін соціально-економічного циклу в установах профосвіти 
К. Г. Гуслистий, який теж вступив до аспірантури при кафедрі украї-
нознавства, котрою керував Д. І. Яворницький. Як зʼясував 
О. А. Удод, Кость Григорович формувався під впливом свого вчителя 
і називав саме 1928 р. часом початку своєї власне наукової діяльності 



doi: 10.15421/30180101 

25 

 

в галузі історії. Інша річ, що в 1930 р. за умов ліквідації кафедри укра-
їнознавства в Дніпропетровську, К. Г. Гуслистий був змушений пере-
вестися в аспірантуру при кафедрі науково-дослідного інституту укра-
їнської культури в Харкові [33, с. 24–25]. 

Чимало представників молодого покоління працювало під нача-
лом Д. І. Яворницького у складі Дніпрогесівської археологічної екс-
педиції (1927–1932), з діяльністю якої були тісно пов’язані нові здо-
бутки історичної україністики цього періоду. Важливе значення для 
утворення експедиції мало 27 березня 1927 р., коли професора 
Д. І. Яворницького «як найкращого знавця археології та історії Запо-
рожжя» призначили відповідальним керівником «постійного археоло-
гічного нагляду та археологічних розкопок на території Дніпробуду». 
Рішення ухвалювалося на рівні Наркомату освіти УСРР.  

Упродовж 1927–1929 рр. археологічна експедиція під керівницт-
вом Д. І. Яворницького провела величезну роботу, розкопавши, опи-
савши і сфотографувавши пам’ятні історичні місця, які незабаром пі-
шли під воду Дніпрогесу. Зокрема, учасники експедиції зареєстрували 
36 936 артефактів, знайдених у ході археологічних розкопок, зробили 
понад 1 тис. фотографій пам’ятних місць, особливо біля Дніпрових 
порогів, й написали понад 100 щоденників дослідження [30, с. 29; 50, 
с. 10].  

Внесок Д. І. Яворницького, його учнів та колег у збереження ку-
льтурної спадщини України добре усвідомлювали у столичному Хар-
кові. Так, наприклад, В. В. Дубровський у листі від 7 травня 1929 р. 
запрошував Д. І. Яворницького на Пленум Українського комітету охо-
рони пам’яток культури, при цьому наголошуючи, щоб той приїхав до 
Харкова разом з Ф. М. Сап’яном та П. А. Козаром [2, с. 237]. 

Для роботи в археологічній експедиції Д. І. Яворницький залучив 
своїх однодумців, серед яких були молоді науковці, співробітники 
Дніпропетровського краєвого історично-археологічного музею 
(В. А. Грінченко, П. А. Козар, П. Є. Матвієвський, Ф. М. Сап’ян, 
В. С. Соляник), представники інших музейних установ (А. В. Добро-
вольський із Херсона, М. Міллер із Таганрога, П. І. Смолічев із Чер-
нігова), студенти (Л. А. Пасько, П. А. Ковтун) та ін.  

Характерно, що обстановка в археологічній експедиції, незважа-
ючи на гостру нестачу наукових кадрів, робочої сили, фінансування 
та найнеобхідніших матеріалів, була товариською. Так, П. А. Козар 
писав Д. І. Яворницькому: «Живемо дружно по братерському» (08 сер-
пня 1928 р.), або «ми всі живемо поки що в мирі й згоді та й надалі є 
думка, що буде як слід» (29 червня 1929 р.). Подібна дружня і товари-
ська атмосфера, яку не могли затьмарити окремі непорозуміння, по-
яснювалася значною мірою тим, що Д. І. Яворницький міг добирати 
колектив однодумців і згуртовувати їх своєю любов’ю до справи, до 
рідного краю, використовуючи при цьому свої глибокі знання з історії 
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та скарби народної пісенної творчості [50, с. 10, 11, 13; 2, с. 206; 14, 
с. 128–150; 15, с. 50]. 

Одержуючи персональні запрошення від Д. І. Яворницького на уч-
асть в експедиціях, учні з радістю відгукувалися на ці пропозиції. Таке 
запрошення взяти участь в експедиції наукових працівників та студен-
тів для «походу на дубах – як він (Д. І. Яворницький. – Авт.) писав, – 
за старовинним звичаєм через Дніпрові пороги», перед затопленням їх 
водою внаслідок побудови греблі, отримав колишній студент професора 
в ІНО В. Сокіл, який із великим задоволенням прибув із Харкова до 
Дніпропетровська. У складі експедиції він з приємністю побачив своїх 
друзів по ДІНО, зокрема Короткого і Шудрика. Ця мандрівка, ідеально 
організована Д. І. Яворницьким влітку 1932 р., мала великий пізнава-
льний інтерес і супроводжувалася розповідями, по суті лекціями, про-
фесора, який в такий спосіб не переривав своїх інтелектуальних зв’язків 
зі своїми колишніми студентами [28, с. 136–142]. 

У 1927 р. наукова громадськість відмічала 50-річчя наукової дія-
льності знаного історика-україніста. 10 грудня 1927 р. Етнографічна 
комісія при Українській АН направила ювіляру Вітальний адрес, де 
йшлося про плідну працю Д. І. Яворницького на ниві української на-
уки і з особливою втіхою зазначалося, що в широкому колі вченого 
знайшло своє місце і краєзнавство, навколо якого розвиває свою дія-
льність Етнографічна комісія [9, арк. 2]. 

Знаковою подією, що свідчила про високе офіційне визнання за-
слуг Д. І. Яворницького як ученого, стало його одностайне обрання 
на засіданні Поширеної ради Всеукраїнської АН 29 червня 1929 р. 
дійсним членом. За даними В. В. Білого, кандидатуру Д. І. Яворниць-
кого виставили 25 установ, у тому числі Укрнаука. Протокол вищеза-
значеного засідання, яке вів Президент ВУАН, академік Д. К. Забо-
лотний, свідчить, що за кандидатуру Дмитра Івановича у галузі істо-
ричних наук віддали свій голос 57 осіб [41, арк. 23–24; 2, с. 65]. 

Як учений Д. І. Яворницький користувався повагою серед акаде-
мічної спільноти. За згадками М. Т. Рильського, який слухав доповідь 
Дмитра Івановича в Етнографічній комісії ВУАН про збирання фоль-
клорних матеріалів приблизно наприкінці 1920-х рр., промова ученого 
вирізнялася змістовністю, ґрунтовністю і сприймалася присутніми з 
великою увагою. Будучи вірним своєму стилю, вчений несподівано 
для учасників комісії поєднав свою доповідь із виконанням народних 
пісень і запропонував заспівати гуртом. Головуючий К. В. Квітка був 
помітно схвильований таким явним порушенням прийнятого акаде-
мічного стилю. Втім, очевидно, що такий виступ вченого не зіпсував, 
а лише емоційно збагатив академічне засідання [22, с. 88]. 

Будучи в поважному віці, Д. І. Яворницький не припиняв акти-
вної наукової діяльності в галузі історичної україністики. У 1928 р. він 
видав книгу «Дніпрові пороги. Альбом фотографій з географічно-іс-
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торичним нарисом» – своєрідну наукову енциклопедію Дніпрових по-
рогів (Харків, 1928), що містила розлогу інформацію з 86 світлинами 
про унікальний природно-історичний комплекс Дніпровського Над-
поріжжя, який більшовицька влада прирекла на знищення [50, с. 13, 
100–141]. У 1930 р. зазначена книга здобула на Всесвітній виставці 
книжок другу премію (16 тис. крб.), яку автор частково отримав готі-
вкою, а частково – торгсинівськими талонами. Д. І. Яворницький ви-
тратив готівку на придбання музейних експонатів, а також на благо-
дійну допомогу кобзарям, селянам та студентам [44, с. 257]. 

У 1929 р. Д. І. Яворницький видав збірник «До історії степової 
України», до якого увійшло близько 300 архівних документів від 
1716 р. до 1857 р. Збірник містив важливу інформацію із соціально-
економічної, духовно-культурної та повсякденної історії земель коли-
шніх Вольностей Війська Запорозького низового, почерпнуту автором 
здебільшого в архіві Катеринославської казенної палати, який на час 
виходу книги вже був втрачений внаслідок пожежі. Таким чином, пу-
блікація даного збірника мала неабияке значення не тільки з погляду 
археографії, а й джерелознавства. Поряд із цим до кінця 1920-х рр. 
Д. І. Яворницький підготував майже 100 авторських аркушів матеріа-
лів з українського фольклору та етнографії, значна частина якого не 
опублікована й досі [30, с. 30; 49]. 

У 1920-х рр. науково-педагогічну діяльність історики Катерино-
славського/Дніпропетровського ІНО здійснювали за суперечливих су-
спільно-політичних умов. З одного боку, вже від 1923 р. тривав процес 
українізації, хоча його перебіг не був простим і за своїм характером 
більше нагадував пропагандистську кампанію. Термін завершення 
українізації в ІНО, а це 1 вересня 1925 р., не був виконаний. Не ви-
падково 24 червня 1927 р. Правління ДІНО розглянуло питання «Про 
план українізації» і запропонувало деканам факультетів упродовж двох 
тижнів підготувати матеріали з українізації [38, арк. 55]. 

Незважаючи на труднощі, процес українізації все ж таки давав 
свої результати. Так, із річного звіту ДІНО за 1927/28 н.р. дізнаємося, 
що професор М. В. Бречкевич читав українською мовою на І курсі 
історію первісної культури та історію середньовіччя, на ІІ курсі – нові 
часи історії, а викладач В. М. Євстаф’єв – на І курсі – історію старо-
давню, методику і педпрактику. Професор В. О. Пархоменко читав 
також українською українську історію на ІІ, ІІІ та ІV курсах, а викла-
дач І. С. Степанов – українську історію на ІІІ курсі. Водночас профе-
сор М. Ф. Злотников читав курс російської історії на ІІ, ІІІ та ІV ку-
рсах російською мовою. Зауважимо, що професора Д. І. Яворниць-
кого у зазначеному звіті вже не згадано [39, арк. 8–8 зв.]. 

За умов відходу Д. І. Яворницького від науково-педагогічної дія-
льності в Катеринославському/Дніпропетровському ІНО з середини 
1920-х рр. особлива роль у галузі історичної україністики в цьому за-
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кладі вищої освіти стала належати професору Володимиру Олександ-
ровичу Пархоменку, який у листі до Дмитра Івановича від 15 вересня 
1924 р. із Києва повідомляв про «страшне скорочення» і просив до-
помогти з працевлаштуванням на вакансію до місцевого музею, а ра-
зом із тим до Катеринославського ІНО для викладання лекцій з істо-
рії, «перш за все української та російської». До листа професор 
В. О. Пархоменко доклав дві відповідні заяви [2, с. 419]. 

Але в той час вирішити питання позитивно не вдалося. Напри-
кінці 1924 р. В. О. Пархоменко взяв річну відпустку у ВУАН і поїхав 
викладати в Полтавському ІНО. Лише в 1926 р. з другої спроби спра-
вдилося його бажання переїхати до міста на Дніпрі. У Дніпропетров-
ському ІНО вчений працював професором і керівником семінару пі-
двищеного типу з історії України, а відтак продовжив справу 
Д. І. Яворницького. Водночас В. О. Пархоменко тісно співпрацював з 
Дмитром Івановичем, очолюючи відділ історії кочовиків Степу Крає-
вого історично-археологічного музею. У 1927 р. вчений взяв участь у 
роботі першої Дніпрогесівської археологічної експедиції, яка функці-
онувала під керівництвом Д. І. Яворницького [19, с. 18, 19]. 

Загалом Дніпропетровський період науково-педагогічної діяль-
ності В. О. Пархоменка тривав недовго (з 1926 р. до 1929 р.), але був 
плідним. Достатньо сказати, що в той час професор посідав провідні 
позиції як лектор, читаючи українську історію на ІІ, ІІІ та ІV курсах 
ДІНО, працював над творчим задумом розроблення нової навчальної 
дисципліни «Історія Східної Європи».  

Постать В. О. Пархоменка була помітною в наукових інституціях. 
Учений очолював Дніпропетровське наукове товариство при ВУАН, 
друкував праці в академічних виданнях цієї установи, а в 1928 р. став 
членом Комісії старої історії України УАН і на першому її засіданні 
зробив доповідь «Русь і печеніги», яка мала резонанс у наукових ко-
лах. В. О. Пархоменко взяв участь у Всесоюзному археологічному 
з’їзді в Херсонесі, входив до комітету з підготовки Всеукраїнського 
Археологічного Конгресу. У 1928 р., незважаючи на позапартійність, 
професора обрали делегатом від Дніпропетровського ІНО на Першу 
Всесоюзну конференцію істориків-марксистів. Проте мандатна комі-
сія в Москві не визнала повноваження делегата і видала лише гостьо-
вий квиток через відсутність «достатнього стосунку до марксизму» [39, 
арк. 8–8 зв.; 20, с. 52–54; 19, с. 19–20].  

Дніпропетровський період був найпродуктивнішим у творчій ді-
яльності В. О. Пархоменка. У 1926 р. професор видав сім публікацій 
(шість із них рецензії), у 1927 р. – теж сім (в т. ч. дві рецензії), в 
1928 р. – вісім (зокрема, три рецензії) та в 1929 р. – 10, в т. ч. шість 
історіографічного характеру. Володимир Олександрович належав до 
вчених з іменем і публікувався в ювілейних збірниках на пошану 
акад. Д. І. Багалія та акад. М. С. Грушевського (Київ, 1927, 1928), 
українознавчому часопису «Україна» (1928, 1929), «Східний світ» 
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(1928, 1929), чеському виданні «Slavia» (1927, 1929). Статті В. О. Пар-
хоменка вміщено у «Записках Дніпропетровського ІНО» (1927) та 
«Наукових записках Дніпропетровського при ВУАН Товариства» 
(1929) [19, с. 72–74]. 

У другій половині 1920-х рр. в ІНО ще продовжували науково-
педагогічну діяльність ряд професорів, які працювати під керівницт-
вом Д. І. Яворницького на кафедрі українознавства поза межами на-
вчального закладу. Вище вже йшлося про читання у 1927/28 н.р. на 
соціально-економічному відділенні Дніпропетровського ІНО лекцій-
них курсів професорами М. В. Бречкевичем, М. Ф. Злотниковим та 
В. О. Пархоменком. У наступному 1928/29 н. р. на соціально-еконо-
мічному відділенні факультетів профосвіти і соцвиховання ці самі 
професори брали участь у навчальному процесі. Професор М. В. Бре-
чкевич викладав всесвітню історію, професор М. Ф. Злотников – ро-
сійську історію, професор В. О. Пархоменко – історію України [39, 
арк. 8–8 зв.]. 

Однак на рубежі 1920-х – на початку 1930-х рр. подальше фор-
мування Дніпропетровської наукової школи українознавства під кері-
вництвом Д. І. Яворницького було перервано владою, що співпало з 
трансформацією автократичного комуністично-радянського режиму 
на тоталітарний. Як відомо, діяльність Д. І. Яворницького та його ко-
лег і учнів-однодумців потрапила до сфери уваги ДПУ УСРР. Упро-
довж 1929–1932 рр. влада вдалася до прямих обвинувачень і репресій 
стосовно професорів В. О. Пархоменка, М. В. Бречкевича, 
М. Ф. Злотникова, які співпрацювали Д. І. Яворницьким, що унемо-
жливило їхню подальшу роботу в ДІНО та на Дніпропетровській на-
уково-дослідній кафедрі українознавства. Власне й сама кафедра 
українознавства в 1930 р. припинила своє функціонування під тради-
ційною назвою, будучи трансформованою на кафедру Преісторії Ук-
раїни [27, с. 388–390; 20, с. 55–56; 33, с. 25].  

У 1933 р. пав останній оплот «козацького батька» – його Дніп-
ропетровський музей. Засновника установи і багаторічного директора 
звільнили з роботи та позбавили академічної пенсії. Кадровий погром 
прямо зачепив таких учнів й однодумців Д. І. Яворницького, як 
П. А. Козар, Ф. М. Сап’ян, А. В. Добровольський, П. І. Смолічев, 
Т. Т. Тесля, Т. М. Кіранов, М. Я. Рудинський, І. А. Лепікаш, В. В. Бі-
лий, В. А. Грінченко та ін., яких впродовж 1930-х рр. піддавали різним 
покаранням: арештам, ув’язненням, висилкам. Лише небагатьом, як, 
наприклад, О. В. Бодянському чи К. Г. Гуслистому, пощастило уник-
нути репресій. Очевидно, великий авторитет та похилий вік допомо-
гли врятували життя народного академіка Д. І. Яворницького, якому 
в 1937 р., в час «великого терору», навіть присудили науковий ступінь 
доктора суспільних наук, але при тому позбавили творчої свободи та 
можливості спілкування зі своїми учнями й однодумцями. Тотальна 
«зачистка» професійних і патріотичних кадрів істориків-україністів, 
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здійснена в нашому закладі вищої освіти в 1930-х рр., призвела до 
непоправних втрат, наслідки яких давалися взнаки впродовж кількох 
десятиліть [15, с. 32; 50, с. 15; 2, с. 788; 7, с. 112–113; 14, с. 10; 33, 
с. 24–25]. 

Період від 1918 до початку 1930-х рр. характеризувався значними 
зусиллями у справі зародження й поступу історичної україністики в 
Катеринославському університеті, згодом Катеринославському/Дніп-
ропетровському ІНО – перших інституційних формах Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара. Центральною фігу-
рою зазначеного часу був академік ВУАН Д. І. Яворницький, який за-
клав початки наукової школи українознавства, згуртував навколо себе 
однодумців: професорів, аспірантів та студентів. Діяльність народного 
академіка у галузі історичної україністики тісно сполучалася з іншими 
галузями українознавства, мала міждисциплінарний характер, спри-
яла розвитку української історичної пам’яті, свідомості та культури. 
На жаль, посилення автократизму, а згодом тоталітаризму в політиці 
правлячого радянсько-комуністичного режиму призвело до згортання 
українізації, посилення ідеологічних та політичних нагінок та репре-
сій стосовно Д. І. Яворницького, В. О. Пархоменка, М. Ф. Злотни-
кова, М. В. Бречкевича, групи молодих науковців, аспірантів та сту-
дентів. Утім, навіть втративши можливість вести науково-педагогічну 
роботу в ДІНО, Д. І. Яворницький не припиняв творчих контактів зі 
співробітниками та аспірантами закладу, використовуючи до початку 
1930-х рр. різні форми співпраці в рамках Дніпропетровської науково-
дослідної кафедри українознавства при ВУАН, Дніпропетровського 
краєвого історично-археологічного музею, Дніпропетровського нау-
кового товариства при ВУАН та Дніпрогесівської археологічної екс-
педиції. На жаль, після 1933 р. подальший поступ Дніпропетровської 
наукової школи українознавства та її важливого напряму – історичної 
україністики – був перерваний утвердженням сталінського тоталітар-
ного режиму. Однак закладена в досліджуваний час традиція відіграла 
свою роль у процесі відродження історичної україністики, особливо 
за умов незалежної України. 
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