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КНИГИ З УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БІБЛІОТЕКИ 
ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА В КНИГОСХОВИЩІ ОДЕСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Початок XX ст. відзначився сприятливими умовами для розвитку української 
культури, зокрема для української літератури. Незважаючи на всі перешкоди, в ці-и на всі перешкоди, в ці-
лому видання українських книг у Російській імперії в зазначений період зростало. 
Так, за даними, які наводяться в літературі, з 1798 по 1916 pр., тобто протягом 
118 років, на території України було випущено усього 2804 книги українською 
мовою. З них за 56 років – з 1848 по 1904 рр. – в Російській імперії видано 1233 
українські книги, а тільки за період з 1905 по 1916 pр. їх з’явилося 1920 одиниці. 
Проте, порівняно з потребами читачів, їх кількість була замала, тим більше, що на-
клади українських книг залишалися невеликими. Так, у 1913 р. книги українською 
мовою становили за накладом лише 0,6 % книжкової продукції Російської імперії 
[35]. Тому цілком закономірним явищем у культурному житті того часу стала поя-
ва бібліотек української книги, у тому числі – Української державної бібліотеки в 
Одесі (далі – УДБ).

Під час виявлення книг, які входили до фонду Кабінета українознавства, ство-
реного в Центральній науковій бібліотеці м. Одеси за ініціативою Ф. Є. Петруня на 
початку 1920-х рр., в результаті фронтального перегляду низки відділів Наукової 
бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова було знайдено 390 примірників книг зі 
штампом УДБ. Це дозволило звернутися до малодосліджених аспектів теми, 
пов’язаних, зокрема, з обставинами і наслідками розформування фонду УДБ. На 
виявлених в університетській бібліотеці примірниках знаходиться багато штампів, 
власницьких і бібліотечних записів, що дають можливість не тільки встановити 
імена колишніх власників книг, але й визначити джерела формування фондів 
української книги у 20-х рр. XX ст. Однак, у даній статті розглянуті перші резуль-XX ст. Однак, у даній статті розглянуті перші резуль- Однак, у даній статті розглянуті перші резуль-
тати роботи із вказаним масивом літератури у відділі рідкісних книг і рукописів. 
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Відзначимо, що діяльність цієї культурної установи вже розглядалася в літературі. 
Так, у науковий обіг давно введені статті присвячені УДБ ім. Т. Шевченка  Богдана 
Комарова [16-19] – сина видатного українського народознавця, історика, бібліогра-
фа, мовознавця, критика [5, c. 469] Михайла Федоровича Комарова (1844-1913).

Питання про відкриття бібліотеки української книги в Одесі постало ще до Пер-
шої світової війни, але дозвіл на заснування Української державної бібліотеки в 
місті було отримано згідно з постановою Одеського Губернського відділу політич-
ної освіти лише 1-го липня 1920 р. (іл. 1). Жодного офіційного статуту бібліотеки 
не існувало, але було прийнято рішення, що вона збиратиме книжки, видані укра-
їнською мовою незалежно від змісту, а також книги на іноземних мовах, тематика 
яких з того чи іншого боку торкається території України. 10 жовтня 1920 р. УДБ 
в Одесі було відчинено для читачів [18, c. 76-77]. Згідно з правилами бібліотеки 
книжки додому не видавались. Про наявність такого положення свідчать штампи 
та написи (іл. 2) на книгах. Це стало причиною того, що кількість відвідувачів чи-
тальні бібліотеки в 1920–1922 рр. була дуже незначна: в середньому УДБ щоденно 
відвідувало не більше 10 осіб [18, c. 78].

Наведемо ще декілька фактів з історії Української державної бібліотеки.  
У 1921 р. Губполітосвіта дає дозвіл на організацію при УДБ двох філій з правом 
видачі книжок додому. Перша філія – Молдованська – існувала вже до того часу 
самостійно під назвою «I-ша Українська Народня бібліотека ім. Т. Шевченка», друга 
філія – Пересипська – була організована, але так і не була відкрита [18, с. 78-80]. 
У зв’язку з низкою причин співробітники УДБ та Молдаванської філії прийняли 
рішення про об’єднання двох бібліотек, і у вересні 1922 р. утворили Українську 
державну бібліотеку ім. Т. Шевченка (іл. 3). УДБ почала функціонувати з сімома 
співробітниками в помешканні колишньої філії, в будинку 8 по вулиці Перекоп-
ської перемоги (нині вулиця Градоначальницька). У травні 1921 р. завідуючим біб-
ліотекою призначено Богдана Михайловича Комарова1 [18, с. 78-80].

27 жовтня 1925 р. УДБ перейшла до нового приміщення, що дало можливість 
краще організувати роботу. Якщо раніше в приміщенні бібліотеки знаходились 
кімната для видачі книжок, читальня, основна книгозбірня, дублетна книгозбірня, 
лабораторія, кабінет завідуючого, помешкання служниці [18, c. 78-80], то завдя-c. 78-80], то завдя--80], то завдя-
ки новому приміщенню стало можливим організувати: 1) кімнату видачі книжок  
(у якій знаходився каталог дублетного відділу, вивішувалися списки рекомендо-
ваних та нових книжок, виставлялися вітрини з новими книгами, також розміщу-
валося й «Довідне бюро»); 2) читальню; 3) основне книгосховище; 4) дублетне 
книгосховище; 5) лабораторію і кабінет завідуючого (тут же знаходились каталоги 
основного відділу, каталог «Шевченкіяна» і журнальних статей); 6) наукову кімна-
ту (що призначалась для професорів і тих громадян, що систематично займаються 
в бібліотеці, тут виставлялись всі нові книжки, що надходили до основного відді-
лу); 7) велику концертову залу (розрахована на 300 чоловік); 8) кімнату виставок.

У 1926 р. була проведена виставка з історії УДБ ім. Т. Шевченка, експонати 
якої відображали розвиток бібліотеки впродовж п’яти років; були виставлені 
найцікавіші книжки [16, c. 81]. Упродовж 1928–1929 рр. було проведено ще 14 
виставок, серед яких особливої уваги заслуговують: 1) виставка української 
книги (разом з Центральною науковою бібліотекою в приміщенні цієї бібліотеки),  
2) виставка, присвячена 10-річчю з дня смерті І. Франка (понад 400 експонатів), 
3) виставка, присвячена 15-річчю з дня смерті М. Коцюбинського (понад 300 
експонатів, в тому числі, крім книжок, листи М. Коцюбинського до В. Боровика 
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та М. Комарова, численні фотографії М. Коцюбинського, також речі, що належали 
йому). У приміщенні УДБ відбувалися засідання Українського бібліографічного 
товариства, більшість доповідей якого готувались на матеріалах з книжкового 
фонду бібліотеки [19, c. 120].

До 1928 р. на полицях бібліотеки знаходилось приблизно 29 000 бібліотечних 
одиниць [19, c. 120]. Досить цінним був газетний фонд бібліотеки, в якому були 
представлені газети революційних часів, а також чимала збірка відозв, афіш, 
прокламацій та інших дрібнодруків. У другій половині 20-х років особлива увага 
співробітників бібліотеки була спрямована на опрацювання різних спеціальних 
каталогів. Крім абеткового й систематичного, в бібліотеці було зведено каталог 
Жовтневої революції (історія революції та радянського будівництва), предметний 
каталог журнальних статей, каталог «Sewcenkiana», «Frankiana», а також 
літературознавства й бібліографічний [19, c. 120].

Через декілька років свого існування бібліотека наштовхнулась на цілий ряд 
труднощів: відсутність обов’язкового примірника, замало коштів з місцевого 
бюджету на купівлю нових книжок, неможливість задовольнити потребу в наявності 
двох і більше примірників [18, c. 98]. З огляду на ряд причин, вже 1923 р. постало 
питання про злиття фондів УДБ з Одеською публічною бібліотекою [18, c. 80]. Так 
згідно постанови РНК УСРР 1 серпня 1930 р., відбулося об’єднання трьох наукових 
бібліотек універсального характеру, а саме: Державної публічної, Центральної 
наукової та Української державної в Одеську державну бібліотеку. При об’єднанні 
УДБ увійшла до складу нової бібліотеки з 31 980 книгами [33, c. 94-95]. Утворена 
бібліотека проіснувала до 1934 р. В 1933 р. згідно постанови Раднаркому РРФСР 
та України було відкрито Одеський державний університет і наступного року біб-
ліотека університету, яка в зазначені роки входила до складу Одеської державної 
бібліотеки, перейшла у відомство університету [28, c. 24]. Ми можемо припустити, 
що саме під час відокремлення університетської бібліотеки від Одеської державної 
бібліотеки частина книг з фондів УДБ, що знаходилась в об’єднаній бібліотеці, 
потрапила до фондів університетської бібліотеки.

Частково дослідивши книгосховище бібліотеки університету ми можемо 
скласти картину відомостей про джерела надходження книг, що знаходились 
у фондах УДБ ім. Т. Шевченка. З власницьких записів або записів, які ставили 
на останніх сторінках чи палітурці книг працівники бібліотеки, дізнаємося про 
колишніх власників книг з УДБ. Більша частина знайдених книг потрапляла 
від Державного видавництва України (іл. 4) та Книгоспілки (іл. 5), а також від 
приватних власників. Нажаль, встановити відомості про життя та діяльність 
О. Гончара (іл. 6), Б. Волянського (іл. 7, 8), В. Буряченка (іл. 9) не вдалося (Додаток  
1, 5, 7, 8, 11, 14, 17, 18). Лише про останнього відомо, що він був членом 
товариства «Українська хата»; завдяки йому та І. Гаврилюку виходив журнал 
«Основа» [11, c. 234]. Після 1906 р. В. Буряченко передав свої книги до бібліотеки 
«Просвіти» [17, c. 75].

У 1926 р. до УДБ потрапили книги від П. О. Самулевича (іл. 10) (Додаток 2, 3) – 
ректора Інституту народної освіти з 15 квітня 1923 до 1 вересня 1925 рр. [25,  
c. 110]. Під час його керівництва функціонували предметові комісії – суспільних 
наук, біологічна, математична, педагогічна, котрі займались складанням навчаль-
них планів і програм, проблемами методики й педагогічної практики. Значно по-
кращилась робота музеїв, лабораторій, кабінетів [30, c. 54-55]. Діяли, керовані 
П. О. Самулевичем, гуртки вивчення революційного і професійного руху [12, c. 96]. 
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Однак 29 квітня 1937 р. відбулося звільнення викладачів діалектичного матеріаліз-
му, до яких потрапив П. О. Самулевич [32].

Серед дарованих книг знаходилась книга, власник якої позначений як «Цито-
вич» (іл. 11) (Додаток 10). Ми можемо припустити, що книга надійшла саме від 
Миколи Цитовича, тому що окрім запису на титульній сторінці, в літературі існу-
ють відомості про передачу книг від Миколи Цитовича до Одеського українського 
клубу [17, c. 75]. Підтвердженням цього є також штамп Клубу на книзі (іл. 12). 
Про Миколу Цитовича відомо, що в 1869 р. він закінчив юридичний факультет Ім- Ім-
ператорського Новоросійського університету, працював мировим суддею в Одесі. 
Йому належить праця «Кустарна промисловість в Росії», видана в 1884 р. в Киє-
ві [7, c. 208].

На особливу увагу заслуговують книги з бібліотеки Михайла Федоровича Ко-
марова. Він був автором багатьох бібліографічних статей загального змісту і про 
окремих українських письменників [37, c. 169]. У 1893–1898 рр. М. Ф. Комаровим 
закінчено укладання «Російсько-українського словаря М. Уманця і А. Спілки» 
виданого за кордоном, написана низка історичних праць: у 1888–1889 рр. вийшли 
друком три томи перекладу монографії М. І. Костомарова «Богдан Хмельницький», 
у 1901 р. видані «Оповидання про Богдана Хмельницького. Якъ визволивъ винъ 
Украину от неволи польскои», «Антін Головатий, запорозький депутат і кобзарь» 

та інші праці історичного та бібліографічного змісту [36, c. 41, 42, 44]. Окрім видав-c. 41, 42, 44]. Окрім видав-. 41, 42, 44]. Окрім видав-
ничої та дослідницької роботи Михайло Федорович відзначився як активний гро-
мадський діяч. Він був одним з ініціаторів створення товариств одеської «Просві-
ти», «Українського клубу», музично-драматичного товариства «Українська хата», 
на засіданнях котрих він не одноразово виступав з доповідями та лекціями.

М. Ф. Комаров залишив нам у спадок надзвичайно цінний власний архів та 
не менш цінну бібліотеку. Сьогодні архів та книги з бібліотеки М. Ф. Комарова 
зберігаються у фондах Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горько-
го [3, c. 158-159]. На сьогоднішній день у фондах Наукової бібліотеки Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова виявлено чотири книги зі 
штампом бібліотеки М. Ф. Комарова, що знаходились в УДБ (іл. 13) (Додаток 6, 
12, 13, 15).

Найповніше в літературі про бібліотеку М. Ф. Комарова написав його син 
Б. М. Комаров, який згадував: «Збирав батько не лише українські книжки. В його 
бібліотеці займали почесне місце й твори чужоземних письменників, а найбільше 
російських» [39, с. 139]. «Після смерті М. Комарова в серпні 1913 р. залишився його 
тестамент, згідно з яким весь відділ «Ucrainica» його бібліотеки мав перейти до 
«Одеського українського клубу», а якщо «Український клуб» під час затвердження 
тестаменту було-б зачинено, то до музично-драматичного товариства «Українська 
хата» в Одесі; коли-ж і «Українська хата» буде зачинена, – до «Бібліографічного 
товариства» при Одеському університеті» [18, c. 75-76]. До моменту затверджен-18, c. 75-76]. До моменту затверджен-c. 75-76]. До моменту затверджен-. 75-76]. До моменту затверджен- 75-76]. До моменту затверджен-75-76]. До моменту затверджен-
ня заповіту М. Комарова «Одеський український клуб» було зачинено, і, таким 
чином, бібліотека М. Комарова перейшла у власність «Української хати». Але у 
зв’язку з багатьма причинами бібліотека М. Комарова продовжувала лежати без за-
гального вжитку, переховуючись в родині покійного до 1920 р., коли була відкрита 
Українська державна бібліотека м. Одеси [18, c. 75-76]. Приблизно три тисячі книг, 
більша частина яких була видана на території України в XIX – на початку XX ст., 
перейшли у власність УДБ та гідно прислужилися серії книго- й літературознавчих 
досліджень [10, c. 15]. У 1923 р. до Одеської громадської бібліотеки були передані 
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книги Комарова разом з надзвичайно цінною картотекою праць Михайла Федоро-
вича «Національна українська бібліографія» [4, c. 53]. 

До УДБ ім. Т. Шевченка потрапили книги з різних громадських організацій, 
що існували у 20-х роках XX ст. в Одесі. У фондах університетської бібліотеки 
виявлено чотири книги з бібліотек «Просвіти», «Одеського українського клубу», 
музично-драматичного товариства «Українська хата» (Додаток 4, 9, 10, 16). Зазна-
чені товариства намагались сприяти розвиткові української культури і підвищенню 
національної свідомості шляхом освіти рідною мовою, створенням національних 
шкіл, бібліотек, лекцій, організацією вистав, книготоргівлі. Зупинимося докладні-
ше на діяльності окремих з них. 

Товариство «Просвіта» в Одесі зареєстровано в 1905 р. зі статутом на зразок 
Галицької «Просвіти» (іл. 14) [36, c. 47]. На 1905 р. у складі товариства знаходи- 14) [36, c. 47]. На 1905 р. у складі товариства знаходи-36, c. 47]. На 1905 р. у складі товариства знаходи- c. 47]. На 1905 р. у складі товариства знаходи-. 47]. На 1905 р. у складі товариства знаходи- 47]. На 1905 р. у складі товариства знаходи-47]. На 1905 р. у складі товариства знаходи-
лись 158 осіб [38, c. 90]. Михайло Федорович Комаров був не тільки ініціатором 
утворення товариства [5, c. 469], а й активним діячем: клопотався про легальну 
реєстрацію товариства, проводив активну громадську діяльність. У 1905 р. на 
засіданні ним була зачитана доповідь про Устима Кармалюка. Бібліотеку «Просвіти» 
було утворено на базі книгозбірень М. Ф. Комарова і Л. А. Смоленського [36, c. 47-
49]. Завдяки діяльності товариства в Одесі почала виходити перша в історії міста 
офіційно дозволена українська політична, економічна, наукова та літературна га-
зета «Народна справа», видавалися книги українською мовою історичного змісту. 
Товариство проводило тематичні вечори, присвячені історичним та культурним 
діячам України, на яких зачитували та обговорювали доповіді, тут діяла дитяча 
українська драматична студія, хор, організовували сімейні вечори. «Просвіта» 
встановила зв’язки з різними українськими гуртками та організаціями не тільки 
в російській Україні, а й у Галичині. Мала свій музей, який очолював М. Є. Слаб-
ченко, тоді ще студент Новоросійського університету, а в майбутньому відомий 
історик [38, c. 90-94]. При товаристві було організовано бібліотеку та читальню, 
в якій нараховувалось біля 2 тис. томів. Читальню дозволялося відвідувати всім 
бажаючим безкоштовно. У ній можна було зустріти майже всі періодичні видан-
ня того часу [11, c. 234]. Бібліотекою завідував відомий вчений О. Ніковський, а 
з 1 листопада 1906 р. на цю посаду було призначено Анастасію Луценко, дочку 
І. Луценка. Іван Митрофанович Луценко (1863-1919) – лікар, громадський, 
політичний і військовий діяч України. Після захисту в петербурзькій Військово-
медичній академії докторської дисертації, яка у 1893 р. і вийшла окремою книжкою, 
перебрався до Одеси, де прийняв активну участь у роботі одеської «Просвіти», 
«Українського клубу». У 1905 р. його обрали головою «Просвіти» [31]. Саме з його 
ініціативи в Одесі вперше піднято жовто-блакитний стяг як символ української 
державності. У розпал боротьби за українську державність І. Луценко виступав 
у трьох іпостасях: військового фахівця, що формував частини на захист перших 
національно-визвольних здобутків, медика, який опікувався здоров’ям людей, і 
публіциста, котрий писав на громадсько-політичні та санітарно-гігієнічні теми. З 
одеської газети «Боротьба» відомо, що влітку 1918 р. Іван Митрофанович брав 
участь в організації першої в Одесі української національної книгозбірні, до якої 
віддав частину власної бібліотеки [26]. Починаючи з 1906 р. постала загроза 
існуванню товариства. Жандармські чини були переконані, що товариство брало 
участь у роботі партії есерів. Ними було проведено обшук приміщення «Просвіти», 
осель працівників: І. Луценка, С. Шелухина. Але завдяки зусиллям М. Комарова, 
С. Шелухина та Клименка «Просвіта» продовжила свою діяльність. Поступово 
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накладались все нові й нові заборони, що привело до закриття товариства 
28 листопада 1909 р. [38, c. 94-96].

Розвиток українського життя Одеси на початку XX ст. не завершився із закриттям 
«Просвіти». Українська інтелігенція міста спромоглася заснувати 10 лютого 1910 р. 
«Одеський український клуб» на зразок «Англійського клубу» (іл. 12) [27, с. 96]. 
На перші збори, що відбулись 11 квітня 1910 р., прибуло 58 осіб. Була обрана 
Рада Старійшин, 16 квітня 1910 р. головою Ради обрано І. М. Луценка, який займав 
цю посаду до 1912 р., потім головою нової Ради був обраний О. Г. Панченко. За-
значене товариство розгорнуло активну культурну діяльність. При товаристві були 
організовані хор, драматичний гурток, а також чотири секції: хорового співу, дра-
матична, лекційна і дитячих вечорів. Протягом існування Клубу проводились кон-
цертні вечори, спектаклі, маскаради, читались доповіді, лекції і реферати. Нажаль, 
скрутне фінансове становище змусило членів Клубу здавати в оренду приміщення 
любителям різних азартних ігор. У зв’язку з порушеннями статуту, а також через 
проведення заборонених ігор Клуб було закрито [38, c. 99-101]. 

У 1911 р. в Одесі була створена ще одна українська організація – «Україн-
ська хата» (іл. 15), статут якого затвердили 4 квітня 1911 р. Засновниками то-
вариства виступили О. Бродніцька (Німченко), В. Форменко та М. Пілецька-
Урбанович [27, с. 96]. За час свого існування було поставлено цілий ряд спектаклів, 
організовано виступи хору, систематичного проведення набула організація шев-
ченківських вечорів. «Українська хата» мала свою бібліотеку, організувала гурток 
бандуристів, випускала свої газети «Рада» та «Діло» [38, c. 101-102]. Товариство 
«Українська хата» діяло в Одесі до 1917 р.

Отже, проаналізувавши маргіналії, власницькі та бібліотечні записи й штам-
пи, що знаходяться на примірниках книг з фондів колишньої УДБ, нам вдалося 
визначити їх попередніх власників, серед яких М. Ф. Комаров, Б. Волянський, 
О. Гончар, В. Буряченко, О. П. Самулевич, а також ряд просвітницьких організацій 
Одеси: «Просвіта», «Одеський український клуб», музично-драматичне товари-
ство «Українська хата». Якщо діяльність М. Ф. Комарова [2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 13,  
20-24, 36, 39-42] та товариств у наукових публікаціях розкрита досить пов-
но [11, 12, 18, 26-28, 31, 37, 38], то стосовно діяльності В. Буряченка, П. О. Самуле- 12, 18, 26-28, 31, 37, 38], то стосовно діяльності В. Буряченка, П. О. Самуле-12, 18, 26-28, 31, 37, 38], то стосовно діяльності В. Буряченка, П. О. Самуле- 18, 26-28, 31, 37, 38], то стосовно діяльності В. Буряченка, П. О. Самуле-18, 26-28, 31, 37, 38], то стосовно діяльності В. Буряченка, П. О. Самуле- 26-28, 31, 37, 38], то стосовно діяльності В. Буряченка, П. О. Самуле-26-28, 31, 37, 38], то стосовно діяльності В. Буряченка, П. О. Самуле- 31, 37, 38], то стосовно діяльності В. Буряченка, П. О. Самуле-31, 37, 38], то стосовно діяльності В. Буряченка, П. О. Самуле- 37, 38], то стосовно діяльності В. Буряченка, П. О. Самуле-37, 38], то стосовно діяльності В. Буряченка, П. О. Самуле- 38], то стосовно діяльності В. Буряченка, П. О. Самуле-38], то стосовно діяльності В. Буряченка, П. О. Самуле-
вича, М. Цитовича в літературі є лише поодинокі згадки [7, 11, 18, 25, 32], а особи 
Б. Волян ського та О. Гончара ще належить з’ясувати. З виявлених у книгосховищі 
Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова книг з фондів Української державної 
бібліотеки (390 примірників), ми ще не можемо скласти повної картини стосовно 
тематики та джерел надходження книг до УДБ, але робота в цьому напрямку буде 
вестися й надалі.

1 Комаров Богдан Михайлович (1882-1975) навчався в Новоросійському університеті на фізико-
математичному факультеті [1, арк. 39]2, а після виключення з нього за участь в студентських рухах, 
продовжив навчання в університетах Відня та Кракова [8, арк. 84]. Богдан Комаров працював в Укра-
їнській державній бібліотеці ім. Т. Шевченка тривалий час. У зв’язку із звинуваченням у належності 
до Спілки визволення України в 1931 р. його було репресовано [40] і заслано до Курська без права 
повернення. Згодом Богдан Михайлович перебрався у Середню Азію, подалі від «центру», де про-
живав до 1975 р. [24].

2 Висловлюю вдячність Самодуровій Вірі Володимирівні, що надала до мого розпорядження зі-
брані нею матеріали про діяльність Б. М. Комарова.
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