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Анотація. Метою статті є розкриття концепту відро-

дження і збереження історичної памʼяті у творчій спа-

дщині професора М. П. Ковальського. Методи: істо-

рико-генетичний, історико-системний, історико-біог-

рафічний; комплексний та персоналістичний підходи. 

Джерела: архівні документи особового походження,  

опубліковані джерела епістолярного й мемуарного ха-

рактеру, новітня історіографія. Тип статті: аналіти-

чна. Основні результати. Висвітлено закономірності 

вибору молодим ученим напряму наукового дослі-

дження. Розкрито особливості вивчення ученим-істо-

риком джерелознавчої проблематики періоду пере-

ходу від пізнього Середньовіччя до раннього Моде-

рну, тобто ХVІ – першої половини ХVІІ ст., в обста-

новці радянської дійсності 70–80-х рр. ХХ ст.; акцен-

товано на великій евристичній діяльності ученого; по-

казано його конкретний внесок у дослідження зазна-

ченої історичної епохи. Стверджується, що можна ве-

сти мову про комплексність підходу М. П. Ковальсь-

кого до опрацювання джерельної бази як документа-

льної основи відродження історичної памʼяті. Вище-

зазначений процес простежувався у творчій спадщині 

професора у загальнонаціональному, регіональному 

та в історико-краєзнавчому контекстах. Висвітлено, 

що М. П. Ковальський помітно розширював предме-

тне поле досліджень. Стислі висновки. М. П. Коваль-

ський зробив великий внесок у відродження і збере-

ження історичної памʼяті про козацький період укра-

їнської історії, активно залучаючи в цей процес моло-

дих учених, аспірантів та студентів, результатом чого 

стало формування і становлення наукової школи з 

джерелознавства історії України ХVІ–ХVІІІ ст. Прак-

тичне значення. Матеріал статті може бути цікавим у 

процесі підготовки студентів та аспірантів, підготовки 

дисертацій. Наукова новизна. Актуалізовано різнома-

нітні першоджерела, представлено недостатньо дослі-

джений ракурс творчої діяльності професора М. П. Ко-

вальського. 
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Аннотация. Целью статьи является раскрытие кон-

цепта возрождения и сохранения исторической па-

мяти в творческом наследии профессора Н. П. Коваль-

ского. Методы: историко-генетический, историко-си-

стемный, историко-биографический; комплексный и 

персоналистический подход. Источники: архивные 

документы личного происхождения, опубликованные 

источники эпистолярного и мемуарного характера, 

новейшая историография. Тип статьи: аналитиче-

ская. Основные результаты. Освещены закономерно-

сти выбора молодым ученым направления научного 

исследования. Раскрыты особенности изучения уче-

ным-историком источниковедческой проблематики 

периода перехода от позднего Средневековья до ран-

него Модерна, то есть XVI – первой половины XVII 

века, в обстановке советской действительности 70 – 

80-х гг. ХХ в.; акцентировано на большой эвристиче-

ской деятельности ученого; показано его конкретный 

вклад в исследование указанной исторической эпохи. 

Утверждается, что можно говорить о комплексности 

подхода Н. П. Ковальского к обработке источниковой 

базы как документальной основы возрождения исто-

рической памяти. Вышеупомянутый процесс наблю-

дался в творческом наследии профессора в общенаци-

ональном, региональном и в историко-краеведческом 

контекстах. Н. П. Ковальский заметно расширял пред-

метное поле исследований. Краткие выводы. Н. П. Ко-

вальский внес большой вклад в возрождение и сохра-

нение исторической памяти о казацком периоде укра-

инской истории, активно вовлекая в этот процесс мо-

лодых ученых, аспирантов и студентов, результатом 

чего стало формирование и становление научной 

школы по источниковедению истории Украины XVI–

XVIII вв. Практическое значение. Материал статьи 

может быть интересным в процессе подготовки сту-

дентов и аспирантов, подготовки диссертаций. Науч-

ная новизна. Актуализированы различные первоис-

точники, представлен недостаточно исследованный 

ракурс творческой деятельности профессора Н. П. Ко-

вальского. 
 

Ключевые слова: источниковедение; история Укра-

ины; эвристическая деятельность; научно-исследова-

тельская деятельность; учебно-методическая деятель-

ность; археографическая деятельность; ученый; исто-

рик. 
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Abstract. The purpose of the article is to reveal the con-

cept of the revival and preservation of historical memory 

in the creative heritage of Professor M. P. Kovalskyi. Re-

search methods: historical-genetic, historical-system and 

historical-biographical; complex and personalistic ap-

proaches. Sources: a series of archival documents of per-

sonal origin,  published sources of epistolary and memoir 

character, the latest historiography. The main results. In 

the analytical article the regularities of the choice of 

young scientists in the field of scientific research are high-

lighted. The peculiarities of the study of the scientist-his-

torian of the source-related problems of the period of tran-

sition from the late Middle Ages to the early Modern 

(ХVІ – the first half of the ХVІІ century) are studied in an 

atmosphere of the Soviet reality of the 70ʼs and 80ʼs of the 

20th century; is accentuated on the great heuristic activity 

of the scientist; shows his specific contribution to the study 

of this historical epoch. It is argued that one can speak 

about the complexity of M. Kovalskyiʼs approach to the 

development of a source base as a documentary basis for 

the revival of historical memory. It was proved that the 

part of the process of renaissance and preservation of his-

torical memory by Professor M. P. Kovalskyi was his 

work in the development of Ukrainian archeography. The 

afore mentioned process was traced in the creative heritage 

of the professor not only in the national, but also in the 

regional and historical lore contexts. It is highlighted that 

in the process of revival and preservation of historical 

memory M. P. Kovalskyi significantly expanded the sub-

ject field of research, boldly engaging in the innovative 

scientific themes of his students. The attention was also 

paid to the methodical aspect of the revival and preserva-

tion of historical memory by Professor M. P. Kovalskyi, 

which was very broad, including the study of historical 

chronology, museology, historiography, source studies, 

historical heuristics, and historical bibliography. Conclu-

sions. Professor M. P. Kovalskyi was made a great contri-

bution to the revival and preservation of the historical 

memory of Ukrainians about the Cossack period of 

Ukrainian history, actively involving young scientists, 

postgraduates and students in this process, which resulted 

in the formation and formation of a scientific school on 

source study the history of Ukraine in the ХVІ–ХVІІІ cen-

turies. Practical meaning. The material of this article may 

be interesting in the process of preparing students and 

postgraduates, preparing theses. Scientific novelty. The re-

search has actualized a variety of primary sources, insuffi-

ciently researched the perspective of the creative activity 

of Professor M. P. Kovalskyi. 
 

Keywords: Source study; History of Ukraine; Heuristic 

activity; Research activities; Educational and methodolog-

ical activities; Archeographic activities; Scientist; Histo-

rian. 
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Постановка проблеми. Проблема відро-

дження і збереження історичної памʼяті українсь-
кого народу є вельми важливою з погляду на фо-
рмування й утвердження сучасної української на-
ціональної свідомості та історичного мислення. 
Досліджуючи зазначену проблематику, варто 
звертати увагу на різні періоди української істо-
рії, коли вітчизняні вчені-історики проводили цю 
діяльність часто в несприятливих ідеологічних та 
суспільно-політичних умовах. Зокрема, заслуго-
вує на всебічне вивчення проблема відродження і 
збереження історичної памʼяті в радянський істо-
ріографічний період та на зорі відновленої неза-
лежності Україні. Саме цей історіографічний час 
збігається з діяльністю знаного українського іс-
торика-джерелознавця, доктора історичних наук, 
професора Миколи Павловича Ковальського, про 
якого його учениця С. В. Абросимова влучно ска-
зала: «Старого відроджувач і нового творець!»  

Історіографія. М. П. Ковальський заслу-
жено увійшов до анналів української національ-
ної історіографії останньої третини ХХ – початку 
ХХІ ст. як видатний історик-джерелознавець, 
який усе своє інтелектуальне життя присвятив 
відродженню і збереженню історичної памʼяті 
про вітчизняне минуле і творенню нових істори-
чних знань. Попри те, що постать професора  
М. П. Ковальського вже неодноразово ставала 
обʼєктом історіописання, що знайшло відобра-
ження в кількох змістовних збірниках, зокрема: 
«Дніпропетровський історико-археографічний 
збірник. Вип. 1. На пошану професора Миколи 
Павловича Ковальського» (Дніпропетровськ, 
1997); «Осягнення історії. Збірник наукових 
праць на пошану професора Миколи Павловича 
Ковальського з нагоди 70-річчя» (Острог; Нью-
Йорк, 1999), «Микола Павлович Ковальський. Ad 
gloriam… Ad honores… Ad memorandum… (Дніп-
ропетровськ, 2007) та в інших працях, концепт іс-
торичної памʼяті у творчій спадщині професора 
М. П. Ковальського ще не став предметом спеці-
ального історичного осмислення.  

 Мета дослідження полягає в тому, щоб ро-
зглянути відродження і збереження історичної 
памʼяті у творчому доробку М. П. Ковальського.  

 Методи, підходи та джерела. Для реалізації 
цієї мети автор застосував історико-генетичний, 
історико-системний та історико-біографічний 
методи, комплексний та персоналістичний під-
ходи, актуалізував низку архівних, епістолярних 
та мемуарних опублікованих першоджерел, деякі 
особисті згадки про професора. У статті викорис-
тано і ряд праць сучасних істориків, присвячених 
різним аспектам творчої спадщини професора 
М. П. Ковальського. 

 Виклад основного матеріалу та резуль-
тати. Відродження і збереження історичної па-
мʼяті українського народу в умовах радянської 

дійсності, коли відбувалося формування і стано-
влення особистості М. П. Ковальського, було не-
простою задачею істориків з погляду на суттєві 
впливи тодішньої ідеології та політики. Незважа-
ючи на те, що Микола Павлович належав до чле-
нів тодішньої правлячої партії, що було нормою 
для працівників гуманітарної сфери в часи дикта-
тури КПРС, він не став іти тривіальним шляхом 
розробки конʼюнктурних тем з історії «Великого 
Жовтня» чи «розвинутого соціалізму», а обрав не 
досліджену джерелознавчу проблематику пері-
оду переходу від пізнього Середньовіччя до ран-
нього Модерну, тобто ХVІ – першої половини 
ХVІІ ст., хоча заради справедливості слід зазна-
чити, що вказаний напрям свого докторського до-
слідження учений обрав не відразу. 

Утім, вибір магістрального напряму науко-
вих уподобань М. П. Ковальського мав свої зако-
номірні витоки. Гадаю, що основи інтересу до ко-
зацької епохи закладалися у майбутнього істо-
рика ще в культурному й освіченому сімейному 
колі, у шкільні роки, коли Микола Ковальський 
прочитав трилогію відомого польського пись-
менника Г. Сенкевича, а в процесі домашнього 
читання від матері дізнався про вітчизняного лі-
тературного майстра М. Гоголя, в тому числі пі-
знавав його «Тараса Бульбу». Загалом матір-учи-
телька Лідія Олександрівна, культ домашнього 
читання, родинна бібліотека – все це відіграло 
свою роль у процесі формування інтересу до іс-
торичного знання, до його збереження у свідомо-
сті майбутнього дослідника минулого. Чого варті 
були, наприклад, заняття школяра Миколи Кова-
льського з системного укладання хронологічних 
таблиць політичних діячів, глав держав від старо-
давнього Сходу, античності, середньовіччя, но-
вого часу і до сучасності, в ході якого ним вико-
ристовувалися різноманітні довідники, енцикло-
педії, монографії, курси істориків (Ковальсь-
кий, М. П., 1997, с. 21–22; Швидько, Г. К., 2007, 
с. 13). За згадками самого М. П. Ковальського, він 
уже в перші повоєнні роки достатньо послідовно 
читав і збирав матеріали тодішньої преси, які збе-
рігав упродовж десятиліть. І в цьому газетному 
читанні виявлявся ранній інтерес майбутнього 
джерелознавця до такого своєрідного джерела як 
преса. 

Звичайно, свою роль відіграло й те, що вче-
ний народився і виріс на історичній Волині, фор-
мувався як історик на Східній Галичині, котрі ві-
домі своїми українськими історичними традиція-
ми. Сам Микола Павлович зізнавався, що захоп-
лювався середньовічним Острогом, де часто хо-
див до місцевого музею (Ковальський, М. П., 
1997, с. 21). 

 Особливе значення для формування 
М. П. Ковальського як ученого-історика відіг-
рали студентські роки на історичному факультеті 
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Львівського університету, інтелектуальні впливи 
його вчителів-професорів – І. І. Вейцківського, 
Д. Л. Похилевича, а особливо Г. Ю. Гербільсько-
го (Ковальський, М. П., 1997, с. 23, 27). Напевно, 
період Середньовіччя приваблював молодого до-
слідника своєю першоджерельною змістовою на-
сиченістю й тематичною різноманітністю.  

Можливо, М. П. Ковальський занурився в 
епоху пізнього Середньовіччя й переходу до ран-
нього Модерну, свідомо або підсвідомо уника-
ючи історії ХХ ст., і через деякі родинні обста-
вини. Адже його дядько по батьківській лінії, Ми-
кола Миколайович Ковальський (1885–1944), на-
лежав до діячів РУП, згодом УСДРП, був членом 
Української Центральної Ради, в 1918–1920 рр. – 
директором Департаменту Державного Конт-
ролю УНР, а на еміграції – головою Українського 
Центрального Комітету у Варшаві. Про все це за 
часів комуністично-радянського режиму краще 
було не згадувати (Мицик, Ю., 1999, с. 11).  

Сукупність усіх цих чинників мала вагомий 
вплив на вибір М. П. Ковальським основного ве-
ктору своїх досліджень, а тим самим зумовила 
проблемно-тематичні особливості процесу відро-
дження і збереження ним історичної памʼяті, що 
здійснювався спочатку у Львові, а затим у Кри-
вому Розі, Дніпропетровську та в Острозі. І це не-
зважаючи на те, що в радянські часи, за висловом 
Я. Д. Ісаєвича, «праці з історії України давніш-
нього періоду зовсім не заохочувалися, а ледве 
толерувалися як неактуальні» (Ісаєвич, Я. Д., 
1997, с. 56). 

Важливо зазначити, що до відродження і збе-
реження знань про минуле М. П. Ковальський пі-
дходив як справжній історик-джерелознавець, на 
строго документальній основі, починаючи зі 
львівського періоду своєї діяльності. Вже у про-
цесі підготовки кандидатської дисертації 
«Звʼязки західноукраїнських земель з Російською 
державою (друга половина ХVІ–ХVІІ ст.)» тоді 
ще молодий дослідник продемонстрував схиль-
ність до вивчення мало розроблених сюжетів, які 
б висвітлювали цілі пласти вітчизняної історії. 
При цьому він опрацьовував величезний першо-
джерельний матеріал.  

Як засвідчувала Л. З. Гісцова, в ході напи-
сання своєї дисертації М. П. Ковальський поарку-
шно переглядав товстелезні книги обсягом до 
1000 аркушів, написані складною українською, 
польською і латинською палеографією і мовами 
(Гісцова, Л., 1999, с. 33–34). С. В. Абросимова 
теж відмічала, що в 1953–1956 рр. М. П. Коваль-
ський активно розшукував документи у Львові, 
Києві та Москві, здобув у той період великі нави-
чки і міцний підмурівок для усієї подальшої тво-
рчої роботи (Абросимова, С. В., 1997, с. 38; Осо-
бова справа Ковальського Миколи Павловича, 
арк. 10). 

Переїхавши зі Львова до Кривого Рогу в 
1963 р., М. П. Ковальський став спочатку доцен-
том кафедри історії Криворізького загальнонау-
кового факультету Дніпропетровського держав-
ного університету, а з грудня 1963 р. – деканом 
зазначеного факультету. Як свідчить характерис-
тика М. П. Ковальського від 18 січня 1967 р., вче-
ний успішно працював над докторською дисерта-
цією «Быт и культура рабочих новых промыш-
ленных районов западных областей УССР», тема 
і розгорнутий план якої було затверджено на сесії 
Відділення історичних наук Інститутів археології 
та етнографії АН СРСР у Мінську в 1963 р. Пе-
вно, цей задум був продиктований попередньою 
роботою Миколи Павловича в 1958–1963 рр. в 
Українському державному музеї етнографії та 
художньої промисловості АН УРСР у Львові. 
Водночас привертає увагу й той рядок документа, 
де йшлося, що в коло наукових інтересів М. П. 
Ковальського входила й історія культури України 
періоду феодалізму (ХVІ–ХVІІ ст.) (Особова 
справа Ковальського Миколи Павловича, арк. 13, 
15, 16, 25, 30). 

Утім, уже в черговій характеристиці доцента 
М. П. Ковальського від 16 жовтня 1969 р. (з 30 
серпня 1967 р. учений став працювати на кафедрі 
СРСР і УРСР ДДУ) йшлося, що він успішно пра-
цює над темою докторської дисертації «Источ-
ники по истории Украины второй половины ХVІ– 
первой половины ХVІІ вв.)», затвердженій у бере-
зні 1969 р. Бюро Наукової Ради з проблеми «Істо-
рія історичної науки» при секції суспільних наук 
АН УРСР (Особова справа Ковальського Миколи 
Павловича, арк. 29, 45). Таким чином, переїхавши 
з Кривого Рогу до Дніпропетровська, М. П. Кова-
льський радикально змінив напрям свого доктор-
ського дослідження, відмовившись від поперед-
ньої теми з новітньої історії України, над якою 
працював упродовж кількох років, на користь пе-
ріоду, що приваблював його ще під час роботи 
над кандидатською дисертацією. 

При цьому доцента М. П. Ковальського жод-
ним чином не зупинило те, що нова тема з джере-
лознавства потребуватиме великих евристичних 
зусиль в архівах та бібліотеках. Характерно, що 
після успішного захисту кандидатської дисерта-
ції Микола Павлович ніколи не гребував «чорно-
вою» роботою в архівах, систематично від поча-
тку 1970-х до середини 1990-х рр. відвідував 
ЦДІА України в Києві, здебільшого вивчаючи ма-
ловідомі джерела з історії України ХVІ–ХVІІІ ст. 
Влітку 1970 р. М. П. Ковальський здійснив нау-
кове відрядження в Польську Народну Респуб-
ліку з метою збору матеріалів з досліджуваної те-
матики. Саме ґрунтовна евристична архівна ро-
бота дозволила М. П. Ковальському (навіть за 
умов негласної заборони на поглиблене вивчення 
історії України) завдяки організаторським і 
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науковим здібностям реалізувати свій науковий 
потенціал саме в тематиці середньовічної історії 
України, тим самим відродити і зберегти істори-
чну памʼять про цілу козацьку епоху української 
історії (Гісцова, Л., 1999, с. 33–35; Особова 
справа Ковальського Миколи Павловича, арк. 
46).  

Про серйозність і послідовність намірів 
М. П. Ковальського свідчить те, що, ще працю-
ючи в 1967–1972 рр. на кафедри історії СРСР і 
УРСР ДДУ, він розробив ряд лекційних курсів 
(«Історіографія історії СРСР», «Джерелознавство 
історії СРСР та УРСР») та спецсемінарів («Дже-
рела з історії культури Росії та України ХVІ–ХVІІ 
ст.», «Вітчизняні та іноземні джерела з історії Ро-
сії та України ХV–ХVІІ ст.»), які мали джерелоз-
навчу та історіографічну спрямованість (Особова 
справа Ковальського Миколи Павловича, арк. 
44). 

Принагідно слід зазначити, що в 1970– 
1980-х рр. у Дніпропетровському державному 
університеті, порівняно з іншими університетсь-
кими центрами в Україні, за словами М. П. Кова-
льського, «були найбільш сприятливі умови для 
зайняття справжньою наукою, може, з великої лі-
тери, в галузі історії України ХV–ХVІІІ ст.». При-
кметно, що 11 травня 1972 р. Рада ДДУ ухвалила 
рішення перевести доцента кафедри історії СРСР 
і УРСР М. П. Ковальського на посаду старшого 
наукового співробітника для написання доктор-
ської дисертації строком на один рік. З 9 вересня 
1972 р. це рішення було реалізовано. На посаді 
старшого наукового співробітника М. П. Коваль-
ський працював до 15 липня 1973 р. 

Гадаю, що вищезазначене рішення Ради 
ДДУ було вагомою морально-психологічною 
підтримкою Миколі Павловичу, непростим ви-
пробуванням для якого на початку 1970-х рр. 
стала тяжка хвороба коханої дружини Любові 
Кирилівни та її передчасна смерть у 1972 р. Оче-
видно, саме важкі сімейні обставини могли бути 
вагомою причиною того, що доцент М. П. Кова-
льський, який у 1970–1971 рр. працював деканом 
історико-філологічного факультету, не став дека-
ном відновленого влітку 1971 р. історичного фа-
культету. Адже влітку того ж року тяжко захво-
ріла дружина Любов Кирилівна, а подружжя Ко-
вальських виховувало в той час двох малолітніх 
дівчат – Таню та Іру, які відтепер потребували ще 
більшої уваги батька (Мицик, Ю. А., 2007, с. 37, 
66).  

Після смерті Любов Кирилівни Микола Пав-
лович перебував, за словами його учениці 
Г. К. Швидько, «у стані тяжкої душевної кризи». 
Він не міг нормально працювати над текстом ди-
сертації через тяжкі сімейні обставини, а час його 
перебування на посаді старшого наукового спів-
робітника, спеціально призначений для 

написання докторської дисертації, невблаганно 
спливав (Швидько, Г. К., 2007, с. 27–28). 

Перебіг роботи М. П. Ковальського над док-
торською дисертацію, особливо в період 1973–
1975 рр., ускладнювався й деякими обставинами 
ідеологічного характеру. Тоді на М. П. Ковальсь-
кого та його учнів, за зізнанням самого ученого, 
«негласно наклеювалися ярлики певного «ізму»». 
Рецидиви такого ставлення простежувалися в рі-
зних формах та проявах і пізніше.  

Однак, незважаючи на якісь «підкилимні 
ігри», партком і ректорат ДДУ 24 липня 1973 р. 
вніс пропозицію секретарю Жовтневого РК КП 
України В. В. Усенку затвердити члена КПРС від 
1959 р., члена Жовтневого РК КП України від 
1970 р., доцента кафедри історіографії та джере-
лознавства М. П. Ковальського деканом заочного 
факультету. До виконання нових обовʼязків він 
приступив уже з 15 серпня 1973 р., а був обраний 
на посаду Радою ДДУ 14 березня 1974 р. перева-
жною більшістю голосів (47 – «за», 4 – «проти») 
(Ковальський, М. П., 1997, с. 16; Особова справа 
Ковальського Миколи Павловича, арк. 52, 53, 57, 
58, 61, 62). 

Працюючи деканом заочного факультету, 
доцент М. П. Ковальський відповідально стави-
вся до вдосконалення методичної роботи. 
В 1973–1981 рр. під його керівництвом було про-
ведено вісім науково-методичних конференцій із 
заочного і вечірнього навчання і видано два збір-
ники науково-методичних статей викладачів 
ДДУ з удосконалення підготовки кадрів без від-
риву від виробництва. Водночас він удосконалю-
вав методичне забезпечення своїх лекційних кур-
сів з історіографії та джерелознавства, історії пі-
вденних і західних словʼян, зі спеціальних істори-
чних дисциплін (історичної бібліографії, музеєз-
навства). Ним була укладена й тиражована про-
грама з історичної бібліографії, виготовлено 100 
таблиць і схем, понад 600 слайдів з історії півден-
них і західних словʼян, історичної бібліографії і 
музеєзнавства, видані методичні вказівки з біблі-
ографії та хронології (Особова справа Ковальсь-
кого Миколи Павловича, арк. 92–93, 108). 

Завдяки своїй великій силі волі та працелю-
бності, учений зміг зосередитися на наукових 
студіях, здійснюючи фронтальну евристичну дія-
льність, а затим у 1977–1983 рр. опублікувавши 
цілу серію з 7 навчальних посібників з джерелоз-
навства історії України ХVІ – першої половини 
ХVІІ ст., які по суті являли собою монографічні 
праці (Ковальский, Н. П., 1977; Коваль-
ский, Н. П., 1978а; Ковальский, Н. П., 1978б; Ко-
вальский, Н. П. 1979а; Ковальский, Н. П., 1979б. 
Ковальский, Н. П., 1982; Ковальский Н. П., 1983; 
Особова справа Ковальського Миколи Павло-
вича, арк. 117, 131 зв., 134 зв.).  
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Л. З. Гісцова наголошувала на тому, що фо-
рма навчальної розробки «давала можливість 
поза негласну заборону на вивчення історії Укра-
їни друкувати праці з проблем вітчизняної істо-
рії» (Гісцова, Л, 1999, с. 35). При цьому дослідник 
спочатку актуалізував комплекси вітчизняних та 
зарубіжних публікацій, а затим приступив до ви-
вчення і введення до наукового обігу основних ві-
тчизняних зібрань архівних джерел. Уже навесні 
1976 р. М. П. Ковальський завершив докторську 
дисертацію «Очерки по источниковедению и ар-
хеографии истории Украины ХVІ – первой поло-
вины ХVІІ в.», яку в березні 1976 р. кафедра істо-
ріографії та джерелознавства ДДУ рекоменду-
вала до захисту (Особова справа Ковальського 
Миколи Павловича, арк. 70 зв.).  

Але й після цього Микола Павлович продов-
жував наполегливо вдосконалювати текст, дослі-
джуючи нові аспекти теми. Узагальнювальним 
результатом цієї величезної й копіткої евристич-
ної й дослідницької роботи стала підготовка і за-
хист у 1984 р. докторської дисертації «Источ-
ники по истории Украины ХVІ – первой половины 
ХVІІ в.», яка була обговорена на кафедрі джере-
лознавства історії СРСР Московського держав-
ного університету наприкінці 1981 р. і після до-
опрацювання подана до спеціалізованої вченої 
ради історичного факультету МДУ для захисту в 
1983 р. Характерно, що тільки за 5 років (з 1978 
р. по 1982 р.) М. П. Ковальський опублікував 30 
праць обсягом 55 друкованих аркушів. У 1985 р. 
учений по праву здобув науковий ступінь док-
тора історичних наук і вчене звання професора 
(Особова справа Ковальського Миколи Павло-
вича, арк. 108, 110 зв., 116, 135, 152). 

Як цілком справедливо зазначала С. В. Абро-
симова, «в дослідницький ареал вченого «ввій-
шли» архівні фонди Росії, Польщі, Литви, а також 
аналіз опублікованих у цих країнах джерел». Зо-
крема, учений обстежив архівосховища, бібліо-
теки і музеї Москви, Санкт-Петербурга, Києва, 
Львова, Харкова, Чернівців, Ужгорода, польські 
архіви Варшави, Кракова, Познані, Вроцлава, 
Любліна, Пшемисля та ін.  

Взагалі можна вести мову про комплексність 
підходу М. П. Ковальського до опрацювання 
джерельної бази як документальної основи відро-
дження історичної памʼяті. Комплексний підхід, 
багаторівнева класифікація, групування, систе-
матизація джерел, структурно-формулярний ана-
ліз, синтезування кількісно-якісної характерис-
тики, – писала С. В. Абросимова, – дозволили 
вченому «реконструювати» (а точніше – сконс-
труювати) структуру джерельної бази з історії 
України ХVІ–ХVІІ ст., відпрацювати методи до-
слідження історичних джерел різних видів, ви-
значити найбільш інформативні комплекси дже-
рел і їх тематичну модальність» (Абросимо-

ва, С. В., 1999, с. 37, 39). Плідну науково-дослі-
дну діяльність М. П. Ковальський вдало поєдну-
вав з адміністративною роботою, працюючи у 
1973–1982 рр. деканом заочного факультету 
ДДУ, а з 24 лютого 1978 р. був затверджений за-
відувачем кафедри історіографії та джерелознав-
ства (Особова справа Ковальського Миколи Пав-
ловича, арк. 96, 98, 102, 106, 108, 112). 

Складовою процесу відродження і збере-
ження історичної памʼяті професором М. П. Ко-
вальським були його зусилля у справі розвитку 
української археографії. У першій половині 
1990-х рр. знаний учений-джерелознавець очо-
лив Дніпропетровське відділення щойно створе-
ного Інституту української археографії та джере-
лознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. 
Ця інституція стала готувати до публікації ком-
плекси архівних джерел, зокрема книг Руської 
(Волинської) Метрики. «Вчитель, – згадував 
Ю. А. Святець, – із завзяттям дитини захопився 
цією справою». Впродовж місяців група студен-
тів-істориків під керівництвом Миколи Павло-
вича вичитували тексти книг архівного фонду 
Литовської Метрики з копій мікрофільмів (Свя-
тець, Ю. А., 2007, с. 125–126). 

Відродження і збереження історичної памʼя-
ті М. П. Ковальським відбувалося не тільки у за-
гальнонаціональному, а і в регіональному та в іс-
торико-краєзнавчому контекстах. Засобами регі-
онального джерелознавства вчений дослідив пи-
семні памʼятки з історії Поділля, Хортиці, 
Чернігівщини, Вінничини, Волині (Аброси-
мова, С. В., 1999, с. 40–41). Особливо слід ска-
зати про участь ученого в підготовці наукових 
праць історико-краєзнавчого характеру, організа-
ції та проведенні відповідних конференцій, міс-
цевих науково-дослідних інституцій в Острозі. 
В цьому контексті варто згадати зусилля профе-
сора М. П. Ковальського в підготовку енциклопе-
дичного видання «Острозька Академія ХVІ–
ХVІІ ст.» (Острог, 1997), написання ним «Етюдів 
з історії Острога» (Острог, 1998), видання колек-
тивних нарисів «Острозькі просвітники ХІХ–ХХ 
ст.» (Острог, 2000) та майже 50 статей-нарисів ав-
торства ученого, які побачили світ упродовж 
2000–2004 рр. здебільшого в острозьких періоди-
чних виданнях. 

Не менше зусиль Микола Павлович спрямо-
вував на організацію і проведення історико-крає-
знавчих конференцій, що проходили в 1990–
1999 рр. під егідою товариства «Спадщина». Ще 
одним важливим інституційним осередком, до 
організації якого був причетний професор 
М. П. Ковальський, став Волинський осередок 
Українського Історичного Товариства, заснова-
ний на базі Острозького вищого колегіуму Наці-
онального університету «Києво-Могилянська 
Академія» (Атаманенко В. Б., 2007, с. 112–115). 
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памʼяті мав у творчості М. П. Ковальського і пе-
рсоналістичний вимір. Перу професора належав 
цілий ряд персоналістичних розвідок, присвяче-
них таким ученим-історикам ХІХ–ХХ ст., як Во-
лодимир Антонович, Олена Апанович, Марк Ва-
ршавчик, Любомир Винар, Кость Гуслистий, 
Ярослав Ісаєвич, Іван Ковальченко, Іван Крипʼя-
кевич, Олександер Оглоблин, Дмитро Пойда, 
Анатолій Санцевич, Іван Франко, Дмитро Явор-
ницький та ін. В. Б. Атаманенко зазначав, що Ми-
кола Павлович на основі власної бібліотеки та ар-
хіву, матеріалів архівних установ разом зі своїми 
учнями формував теки, присвячені видатним ук-
раїнським історикам, своїм колегам, ініціював 
підготовку відповідного довідкового видання, 
приступив до формування авторського колективу 
для втілення в життя свого задуму (Атамане-
нко, В. Б., 2007, с. 115–116). 

Працював учений і в жанрі джерелознавчої 
персоналістики. Яскравим підтвердженням цього 
стала одна із перших книжок М. П. Ковальського 
– україномовний посібник для студентів «Дже-
рела про початковий етап друкарства на Україні 
(Діяльність першодрукаря Івана Федорова в 70-х 
– на початку 80-х рр. ХVІ ст.)» (Ковальсь-
кий, М. П., 1972). Паралельно з цим виданням 
Микола Павлович підготував велику статтю з за-
значеної теми для «Українського історичного 
журналу».  

Один із учнів професора, Ю. В. Назаренко 
згадував, що ця стаття була зустрінута «в баг-
нети» головним редактором видання П. М. Кале-
ниченком, і все через єдине посилання № 103 на 
38-й сторінці вищезазначеної книги М. П. Кова-
льського, де йшлося про працю І. Огієнка «Істо-
рія українського друкарства. – Т. 1: Історико-біб-
ліографічний огляд українського друкарства ХV–
ХVІІ вв. – Львів, 1925». Це свідчило, що в часи 
комуністичної диктатури навіть згадка в єдиному 
бібліографічному посиланні праці «ідейного во-
рога, ярого антисовєтчика, закоренілого буржуа-
зного націоналіста, войовничого клерикала…», 
яким вважався видатний український учений і пе-
дагог, політичний, громадський і церковний діяч 
митрополит Іларіон (І. І. Огієнко), була вельми 
небезпечною, а відтак процес відродження і збе-
реження історичної памʼяті мав суттєві труднощі 
ідеологічного й суспільно-політичного характеру 
(Назаренко, Ю. В., 2007, с. 89–90). 

Успішно захистивши докторську дисерта-
цію, М. П. Ковальський здобув науковий ступінь 
доктора історичних наук і професора (1985) і про-
довжив подвижницьку діяльність у справі розши-
рення джерельної бази своїх праць, нерідко залу-
чаючи до спільної публікаторської діяльності уч-
нів свого наукового напряму, в рамках якого 
стала динамічно розвиватися наукова школа. 

В цьому контексті слід відзначити, насамперед 
творчий союз М. П. Ковальського зі своїм учнем 
Ю. А. Мициком, у співавторстві з яким були опу-
бліковані такі великі праці, як «Анализ отече-
ственных источников по истории Освободи-
тельной войне украинского народа 1648–
1654 гг.» (Ковальский, Н. П. и Мыцык, Ю. А., 
1986) та «Історія України: Конспекти лекцій. Ч. 1. 
Від стародавньої історії до ХVІІ століття»  (Кова-
льський, М. П. та Мицик, Ю. А., 1993).  

Ці праці мали вельми важливе значення. Пе-
рша публікація фактично монографічного харак-
теру актуалізувала найважливіші джерельні ком-
плекси з історії Національно-визвольної війни 
українського народу під проводом Б. Хмельниць-
кого, що відкрила нову – ранньомодерну епоху 
в історії України і визначила вектор розвитку зна-
чної частини українських земель на кілька сто-
літь. Друга ж, скромно названа конспектом лек-
цій, являла собою одну з найперших новітніх сти-
слих синтез з історії України, поява якої була ве-
льми необхідної на зорі відновленої незалежності 
України, коли відбувався інтенсивний пошук но-
вих теоретико-методологічних і прикладних під-
ходів до викладання одного з ключових україно-
знавчих курсів. 

У процесі відродження і збереження істори-
чної памʼяті М. П. Ковальський помітно розши-
рював предметне поле досліджень, сміливо залу-
чаючи до інноваційних наукових тем своїх учнів. 
Ця робота розпочалася ще з 1967 р., коли доцент 
М. П. Ковальський став керівником студентсь-
кого наукового гуртка з історії СРСР і пʼять робіт 
гуртківців, у тому числі Ю. А. Мицика та 
Г. К. Швидько, були опубліковані в першому збі-
рнику студентських наукових робіт факультету в 
1970 р. (Особова справа Ковальського Миколи 
Павловича, арк. 44–45). 

Один із перших і найталановитіших учнів 
Миколи Павловича Ю. А. Мицик залишив цікаві 
згадки про визначення науковим керівником 
теми його майбутньої кандидатської дисертації. 
На ІV курсі він попросив свого шефа дати йому 
вагому проблему з історії України, але таку, щоб 
там «не ступала нога дослідника». «Микола Пав-
лович, – згадував Юрій Андрійович, – на секунду 
замислився, потому сказав: «Бери хроніку Софо-
новича!». Він потрапив у саму десятку! «Крой-
ніка» Феодосія Софоновича є однією з найважли-
віших памʼяток в українській історіографії, а на 
той час вона була майже недосліджена» (Ми-
цик, Ю. А., 1997, с. 73). 

І таких «попадань у десятку» у професора 
М. П. Ковальського було багато. Як згадувала 
Г. К. Швидько, з благословення М. П. Ковальсь-
кого нею «була порушена на той час (на рубежі 
70–80-х рр.) фактично заборонена тема історії 
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Гетьманщини другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. 
(Швидько, Г. К., 2007, с. 33).  

Характерно, що М. П. Ковальський не при-
пиняв роботу зі своїми учнями після захисту 
ними кандидатських дисертацій. Яскравим прик-
ладом цього став Ю. А. Мицик, який консульту-
вався зі своїм учителем в процесі пошуку теми 
докторської дисертації. Так, у листі від 30 квітня 
1979 р. Микола Павлович зауважував, що «все 
українське джерелознавство – цілина суцільна», 
радив своєму учневі йти шляхом «не тільки роз-
ширення джерел, а їх поглибленого аналізу», здій-
снювати дослідження на основі комплексності 
(Мицик, Ю. А., 2007, с. 56). 

Усього Микола Павлович дав «путівку» у ви-
соку науку 28 молодим ученим, з яких 10 вже 
стали докторами історичних наук. Цим було сут-
тєво розширено предметне поле джерелознавства 
історії України, і процес відродження і збере-
ження історичної памʼяті став на міцний джере-
лознавчий ґрунт (Пасічник, І., 2002, с. 7–10). 
У результаті, як зазначав Я. Д. Ісаєвич, «буква-
льно на порожньому місці він створив у Дніпро-
петровську школу дослідників України ХVІ–
ХVІІІ ст.» (Ісаєвич, Я. Д., 1997, с. 57). 

Сам Учитель був завжди чудовим прикладом 
постійного наукового пошуку. Характерно, що 
націленість на опанування нових першоджерел 
була притаманна професору М. П. Ковальському 
навіть тоді, коли ним було вже багато зроблено в 
науковому вимірі. Пригадую свою розмову з Ми-
колою Павловичем десь у середині 1990-х рр., не-
задовго перед переїздом мого наукового консуль-
танта з докторської дисертації з Дніпропетров-
ська до Острога, коли знаний учений стурбовано 
ділився зі мною тим, що йому не вистачає мате-
ріалу для чергової статті і треба здійснювати по-
шукові роботи в архіві. 

Відродження і збереження історичної памʼя-
ті українського минулого послідовно здійснюва-
лося М. П. Ковальським й на методичному рівні. 
Свідченням цього стала публікація 11 методич-
них вказівок для студентів, до підготовки яких 
учений залучав своїх учнів – Ю. А. Мицика, 
Ю. В. Назаренка, А. Г. Болебруха, Г. М. Виногра-
дова, О. І. Журбу та ін. (Особова справа Коваль-
ського Миколи Павловича, арк. 118). Загалом ме-
тодичний аспект відродження і збереження істо-
ричної памʼяті професором М. П. Ковальським 
був вельми широкий, включаючи вивчення істо-
ричної хронології, музеєзнавства, історіографії, 
джерелознавства, історичної евристики, історич-
ної бібліографії (Абросимова, С. В., 1999, с. 41).  

На високому методичному рівні професор 
М. П. Ковальський читав лекційні курси студен-
там, які, кажучи словами Г. К. Швидько, «відзна-
чалися глибиною і ґрунтовністю аналізу історич-
них процесів і явищ, детальною характеристикою 

історичних джерел, на підставі яких здійснюва-
вся цей аналіз» (Швидько, Г. К., 2007, с. 22). 

Не менш важливим було й те, що М. П. Ко-
вальський активно залучав до дослідницької ро-
боти студентів, кращі з яких занурювалися у світ 
наукового пошуку, починаючи з І курсу (Швидь-
ко, Г. К., 1997, с. 62). При цьому особлива роль 
належала архівній евристиці студентів історич-
ного факультету ДДУ, які від кінця 1970-х рр. 
щорічно працювали на архівно-музейній прак-
тиці в ЦДІАК України, натхненником якої був 
М. П. Ковальський. Після свого переїзду з Дніп-
ропетровська до Острога в середині 1990-х рр. 
Микола Павлович організовував такі ж практики 
з острозькими студентами. Процес практики для 
деяких студентів ставав справжньою науковою 
лабораторією, коли тематика досліджень, апро-
бована спочатку в курсових роботах, переростала 
в кандидатські, а згодом – і докторські дисертації 
(Гісцова, Л., 1999, с. 35–36).  

Загалом переїзд ученого з Дніпропетровська 
до Острога, відновлення там Острозького вищого 
колегіуму, утворення Острозького відділення Ін-
ституту української археографії та джерелознав-
ства ім. М. С. Грушевського НАН України – все 
це значною мірою стало наслідком постійної тяги 
визначного вченого, кажучи словами А. В. Сан-
цевича, «до нового, незвіданого» (Санце-
вич, А. В., 1997, с. 68).  

Обговорення. Досліджуваний сюжет допо-
відався на Всеукраїнській науковій конференції 
«Актуальні проблеми джерелознавства та історі-
ографії історії України», (90-річчю від дня наро-
дження професора М. П. Ковальського 22 березня 
2019 р.). 

Висновки. Професор М. П. Ковальський 
зробив великий внесок у відродження і збере-
ження історичної памʼяті українства. В центрі 
уваги вченого опинився період зрілого Середньо-
віччя ХVІ–ХVІІІ ст., хоча хронологічні рамки іс-
торичного пізнання помітно розширювалися за 
рахунок періодів ранньомодерної і модерної 
епох. Ця велика робота характеризувалася систе-
мністю та комплексністю науково-педагогічної 
діяльності вченого, відбувалася на загальнонаці-
ональному та регіональному рівнях із широким 
залученням архівних джерельних комплексів Ук-
раїни, Росії, Польщі, археографічних публікацій, 
з використанням теоретико-методологічного та 
методичного інструментарію історії України, іс-
торичної хронології, музеєзнавства, історіогра-
фії, джерелознавства, історичної евристики, істо-
ричної бібліографії. В процес відродження і збе-
реження історичної памʼяті про козацький період 
української історії талановитий дослідник акти-
вно залучав студентську молодь, аспірантів та 
молодих учених, результатом чого стало форму-
вання і становлення наукової школи з джерелоз-
навства історії України ХVІ–ХVІІІ ст.
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