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ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ НОВОРОСІЙСЬКОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ: ОСНОВНІ ЕТАПИ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ (1889–1923 рр.)

У статті висвітлено передумови створення й етапи розвитку Історико-
філологічного товариства при Новоросійському університеті. Проаналізовано 
статути товариства, а також його склад, основні форми і напрями наукової та 
просвітницької діяльності.

Історичні, історико-філологічні наукові товариства були актуальними науко-
вими об’єднаннями свого часу. За існуючих у другій половині XIX ст. у Російській 
імперії економічних, соціальних і культурних умов подібні об’єднання виникли і 
провадили свою діяльність майже при всіх російських університетах1.

Перші історичні товариства виникли у Російській імперії у 1750-х рр. Без-
перервна їх діяльність розпочинається з початку XIX ст.2 Утім, як особливий вид 
організації науки, вони набули визнання і поширення тільки у другій половині 
XIX ст. Саме у цей період з’являються наукові товариства, які поряд із вивченням 
історії займалися дослідженням мово- та літературознавчих питань. Створюва-
лися вони передусім з ініціативи викладачів історико-філологічних факультетів 
окремих університетів. На відміну від навчальних закладів, діяльність цих това-
риств підлягала меншому контролю з боку царського уряду і державних установ. 
Це, своєю чергою, сприяло піднесенню творчих починань учених та формуванню 
прогресивної наукової і суспільної думки.

Питання функціонування подібних об’єднань уже привертали увагу багатьох 
дослідників. Деякі з науковців займалися вивченням діяльності окремих това-
риств3. Були видані і перші узагальнюючі дослідження з цієї проблематики4. Однак 
діяльність одного з провідних наукових осередків південного регіону України кінця 
XIX – початку XX ст. – Історико-філологічного товариства, що діяло при Новоро-
сійському університеті (далі – ІФТНУ), досі не стала предметом спеціального дослі-
дження. Це й зумовило потребу докладного критичного аналізу.

Дореволюційна історіографія з питань функціонування Історико-філоло гіч-
ного товариства при Новоросійському університеті має описовий, епізодичний 
характер5. Радянська історіографія історії ІФТНУ з цього приводу налічує всього 
кілька праць. Окремі аспекти проблематики знайшли відображення у таких уза-
гальнюючих працях, як «Історія Одеського університету за 100 років» та «Історія 
Одеського університету (1865–2000 рр.)»6, а також у статтях О.Д.Степанського7. 
Короткі відомості з історії ІФТНУ містять енциклопедичні видання, але, на жаль, 
вони мають низку недостовірних даних8.

У сучасній українській історіографії вже з’явилися наукові праці, які суттєво 
доповнили відомості з діяльності ІФТНУ. До таких досліджень слід зарахувати 
праці З.В.Першиної9, О.З.Медалієвої10 і Т.М.Попової11.

У другій половині XIX ст. у Російській імперії відбувалися помітні позитивні 
зміни у суспільному житті й освіті. Одними з центральних перетворень у галузі 
освіти й науки у той період були університетські реформи, проведені у 1860-х рр. 
Під тиском наукової інтелігенції у 1863 р. був прийнятий Загальний статут уні-
верситетів, що створило сприятливі умови для наукової та адміністративної діяль-
ності університетів Російської імперії і відкрило більш широкі можливості для 
створення при цих навчальних закладах наукових об’єднань.

* Конюшенко Юлія Анатоліївна – аспірантка кафедри історичних дисциплін 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, ст. наук. 
співроб. 1-го науково-експозиційного відділу Харківського історичного музею.
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На теренах України, яка у той час входила до складу Російської імперії, вини-
кли і почали свою діяльність два університетських об’єднання – Історичне товари-
ство Нестора-літописця у Києві та Історико-філологічне товариство при Харків-
ському університеті12.

Політична реакція 1880-х рр. загальмувала подальший процес виникнення 
аналогічних об’єднань. Так, надане у 1880 р. клопотання про створення товарист-
ва в Одесі пролежало «під сукном» цілих вісім років13. Майже до останнього деся-
тиліття XIX ст. при Новоросійському університеті не існувало наукового об’єд-
нання, сферою занять якого були б дослідження історико-філологічного спряму-
вання. На початку 1880-х рр. подібна ідея з’явилася, але вона так і не вийшла за 
межі задуму. У 1880 р. Новоросійський університет отримав запрошення взяти 
участь у публічних засіданнях на честь відкриття у Москві пам’ятника Пушкіну, 
що їх проводило Товариство любителів російської словесності. На засіданні ради 
університету, яке відбулося 22 травня, при обговоренні можливості участі цього 
вузу у відзначенні відкриття пам’ятника Пушкіну, професор І.С.Некрасов вніс 
пропозицію – «з метою ознаменування пам’яті нашого геніального поета Пушкіна 
заснувати при Новоросійському університеті Пушкінське товариство любителів 
російської словесності». Під час обговорення деталей улаштування святкування 
відкриття пам’ятника визначили, у числі інших заходів, прийняти пропозицію 
І.С.Некрасова і просити історико-філологічний факультет розробити проект ста-
туту Пушкінського товариства14. Проте і ця пропозиція тоді так і не була реалізо-
вана. Аж до 1888 р. питання організації товариства історико-філологічного спря-
мування залишалося відкритим. 

На той час в Одесі уже діяло створене у 1839 р. Товариство історії та старожит-
ностей. Воно виникло як загальноісторичне, але головним напрямом його діяль-
ності стали археологічні студії, які і вирішили подальшу наукову спеціалізацію 
цього товариства як суто археологічного15. Тому потреба у заснуванні іншого това-
риства, яке б займалося вивченням широкого кола історичних і філологічних 
питань, а не лише археологією, залишалася актуальною. 

Значною датою у вирішенні питання заснування товариства стало 30 травня 
1888 р., коли десять професорів історико-філологічного факультету – І.С.Некра-
сов,   О. О. Кочубинський, В.І.Шерцль, О.С.Трачевський, Ф.І.Успенський,  Л.Ф. 
Воє вод ський, О.І.Кирпичников, Г.І.Перетяткович, Е.Р.Фон-Штерн і протоієрей 
В.М.Войт ковський, – знову подали до ради університету клопотання про відкрит-
тя історико-філологічного товариства, проект якого додавався16.

Засновниками товариства виступили провідні професори історико-філологіч-
ного факультету, яскраві представники гуманітарної науки того часу, кожен із них 
був визначним спеціалістом у своїй царині. Це, передусім, були прогресивні науков-
ці того часу, які прагнули займатися не тільки суто науковими дослідженнями, що 
позитивно впливали на розвиток науки, а й популяризацією цих досліджень.

Увесь період діяльності ІФТНУ з моменту заснування у 1889 р. і до офіційної 
його ліквідації у 1923 р. можна поділити на три етапи, згідно з прийнятими етапа-
ми розвитку вітчизняної історичної науки. Вони мають відмінності у завданнях, 
до виконання яких прагнули члени товариства, та за метою, що була поставлена. 
Нерівнозначною можна визначити і діяльність товариства як за рівнем наукової, 
дослідницької, так і суспільно-просвітницької діяльності. Хронологічні межі цих 
трьох етапів розвитку ІФТНУ різняться також за тривалістю. 

Перший етап розпочався з моменту відкриття ІФТНУ у 1889 р. і тривав до 
1899 р. – створення педагогічного відділу товариства. Таке датування вважаємо 
логічним, бо саме з першого засідання ІФТНУ і розпочалася його діяльність, а з 
відкриттям педагогічного відділу дослідження товариства виходять за межі 
історико-філологічних, розширюючи, таким чином, сферу інтересів усього науко-
вого об’єднання. 
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У цей період робота Історико-філологічного товариства була побудована 
згідно з першим статутом. Справами товариства керувало правління на чолі з 
го ловою. Керівниками ІФТНУ тоді були Ф.І.Успенський, О.О.Кочубинський, 
О.М.Деревицький, М.М.Ланґе. Будучи представниками різних галузей гумані-
тарної науки, вони суттєво впливали на напрями діяльності товариства.

У складі ІФТНУ були представники вищих і середніх навчальних закладів як 
Російської імперії – Одеси, Києва, Харкова, Санкт-Петербурґа, Москви, Казані, 
Ніжина, Юр’єва, Варшави, так і закордонних – Мюнхена, Ґрацу і, навіть, 
Риму17.

Протягом перших 10 років діяльності ІФТНУ його чисельний склад збільшив-
ся вдвічі. Кожного року лави товариства поповнювалися науковцями, які бажали 
брати участь у роботі цього наукового об’єднання. У 1898/1899 навчальному році 
у ньому налічувалося уже 129 осіб. Серед них були 4 почесних, 123 дійсних члени 
і 2 члени-співробітники18. 

Робота товариства зосереджувалася головним чином на проведенні засідань, що 
відбувалися один – два рази на місяць, окрім літніх вакацій. Серед їх переліку зна-
чилися засідання правління, загальні, обов’язкові річні і публічні. На засіданнях 
правління насамперед вирішувалися організаційні питання. Так, у січні – лютому 
1891 р. правління розглядало пропозицію про відкриття візантійського відділення. 
Ініціаторами цієї ідеї виступили професори Ф.І.Успенський, О.І.Кирпичников, 
О.О.Кочубинський, Ф.Є.Корш, М.Ф.Красносельцев і Ф.І.Леонтович. Уперше ініці-
атори озвучили свій задум 24 січня 1891 р. на 19-му засіданні правління, спираю-
чись на §4 статуту ІФТНУ, який передбачав «поділ товариства на відділення по мірі 
розширення діяльності та зростання кількості членів»19. 

Незважаючи на те, що ІФТНУ було молодою організацією, усе ж наявність 
достатньо великої кількості дослідників, які цікавилися історією та філологією 
елліно-візантійського світу, створювала умови для позитивного вирішення цієї 
проблеми і втілення у життя даної ініціативи. Відкриття візантійського відділен-
ня було приурочене до тисячоліття з дня смерті константинопольського патріарха 
Фотія. На публічному засіданні, присвяченому вшануванню його пам’яті, що від-
булося 6 лютого 1891 р., після повторного розгляду й обговорення, пропозиція з 
відкриття відділення була одноголосно прийнята членами товариства. Візантій-
ське відділення розпочало свою діяльність. Його першим керівником став профе-
сор Ф.Є.Корш20. На засіданнях відділення заслуховувалися доповіді і реферати. 
Ці матеріали становили основу для спеціальних випусків наукових збірників 
товариства. Було надруковано кілька томів ІФТНУ, присвячених саме візантієз-
навству. Візантійське відділення працювало декілька років. Невдовзі у зв’язку з 
переїздом голови відділення до Москви його робота була припинена. 

Не бажаючи його остаточного закриття, правління товариства восени 1898 р. 
розглянуло питання про відновлення візантійського відділення під назвою візан-
тійсько-слов’янського. Передбачалося, що поряд із вивченням проблем, пов’яза-
них зі слов’янством, метою оновленого відділення повинно бути і «вивчення всьо-
го, що стосується російської літератури, історії і культури», а також якомога 
ширше займатися вивченням української літератури21. 5 листопада 1898 р. 
ре формоване візантійсько-слов’янське товариство розпочало свою діяльність22. 

Улаштування та проведення загальних, публічних і річних засідань було без-
посереднім обов’язком правління ІФТНУ. На загальних зібраннях члени товари-
ства виступали із власними науковими повідомленнями, читали реферати. Допо-
віді торкалися питань історії, класичної, слов’яно-руської і візантійської філоло-
гії23. Підготовка наукових праць була однією з головних складових діяльності 
товариства.

На річних засіданнях, що проводилися в основному у травні, зачитувалися і 
затверджувалися щорічні звіти правління про діяльність товариства, кошторис, 
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підбивалися підсумки щодо виконаної за рік роботи, а також обиралися почесні та 
дійсні члени товариства, раз на три роки відбувалися вибори правління24.

Однією з головних складових науково-просвітницької діяльності ІФТНУ було 
проведення публічних засідань. Присвячені ювілеям учених, письменників і педа-
гогів, пам’ятним датам, ці засідання збирали великі аудиторії слухачів і користу-
валися неабиякою популярністю25. Окрім відзначення ювілеїв, ушануван ня 
па м’яті видатних учених товариство брало активну участь у розширенні і зміцнен-
ні контактів із різноманітними науковими організаціями і товариствами як у 
межах Російської імперії, так і з закордонними. Зокрема, здійснювалося листу-
вання26 та обмін науковими виданнями27.

Перший етап функціонування ІФТНУ характеризувався активною видавни-
чою діяльністю. Це було можливим завдяки коштам, які товариство отримувало 
від членських внесків і від читання публічних лекцій. Саме завдяки цим коштам 
поповнювався спеціально створений видавничий фонд. Перші декілька років 
кошти цього фонду давали можливість товариству публікувати збірники науко-
вих праць своїх членів. Надання ж фінансової субсидії від міністерства народної 
просвіти ІФТНУ змогло виклопотати тільки у 1897 р.28

Започатковане товариством видання мало назву «Літопис Історико-філо-
логічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті» 
(«ЛІФТНУ»). Перший том збірника вийшов друком у 1890 р.29 Спочатку він не 
мав чітко визначеної структури. Назви розділів та їх кількість змінювалися. Із 
1892 р., майже відразу після відкриття візантійського відділення, почалося 
видання окремих томів «ЛІФТНУ», які містили праці з візантієзнавчої тематики. 
За перші десять років свого існування товариство видало сім томів «Літопису», 
чотири з яких були присвячені візантієзнавству30.

Із самого початку своєї діяльності ІФТНУ брало активну участь в археологіч-
них з’їздах. Уперше – у VIII археологічному з’їзді, що проходив у Москві у 1900 р. 
На запрошення Московського археологічного товариства депутатом на з’їзд був 
направлений О.І.Кирпичников31. Археологічні з’їзди мали велике значення для 
розвитку археології та історичної науки загалом. Вони також сприяли посиленню 
наукового інтересу до етнографії – щойно започаткованої науки. З’їзди проводи-
лися кожні три роки у різних містах Російської імперії. Їх проведенню передувала 
велика наукова, дослідницька й організаційна робота. Протягом першого періоду 
функціонування товариство взяло участь у підготовці і проведенні чотирьох подіб-
них заходів, серед яких, окрім московського з’їзду 1900 р., були IX (Вільно, 1893 
р.), X (Риґа, 1896 р.) і XI (Київ, 1899 р.) з’їзди32.

Підсумовуючи діяльність ІФТНУ впродовж першого етапу функціонування, 
слід зазначити, що у цей час товариство займалося передусім адміністративно-
організаційною роботою, а також налагоджувало наукові зв’язки та проводило 
активну наукову і науково-просвітницьку діяльність. Пріоритетним напрямом 
досліджень товариства стало візантієзнавство. 

Наступний, другий, етап розпочався з моменту офіційного затвердження пер-
шого статуту педагогічного відділу ІФТНУ – 12 листопада 1899 р., і тривав до 
1914 р. – часу, коли відбулася зміна статуту товариства. Цей етап характеризуєть-
ся подальшою активізацією діяльності. Із затвердженням статуту педагогічного 
відділу ІФТНУ набуло більш розгалуженої структури і тим самим вступило у 
наступну фазу свого розвитку. Закінченням другого етапу діяльності товариства 
слід вважати 6 жовтня 1914 р. – дату офіційного затвердження другого статуту 
ІФТНУ.

Хронологічно другий етап був найбільш довгим – він тривав 16 років. Для 
цього етапу характерне подальше розширення діяльності товариства у напрямі 
розробки питань усесвітньої і російської історії, слов’янознавства, активне дослі-
дження різних питань педагогіки, значне зростання складу товариства та його 
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авторитету у наукових колах імперії. Роботу товариства, як і раніше, регламенту-
вав перший статут ІФТНУ. Тоді товариство очолювали професори М.М.Ланґе, 
В.М.Істрін, О.П.Доброклонський, С.Ґ.Вілінський.

У 1898 р. у середовищі товариства виникла думка про створення спеціального 
відділу, сферою якого була б педагогіка. 5 листопада того ж року правління висту-
пило з пропозицією про заснування при ІФТНУ педагогічного відділу. Прикладом 
для цієї структурної одиниці став досвід організації подібного відділу при Хар-
ківському історико-філологічному товаристві. Саме його статут і був прийнятий 
за основу33.

Організаційна робота тривала майже рік і вже 12 листопада 1899 р. міністр 
народної просвіти М.П.Боґолєпов затвердив статут педагогічного відділу при 
ІФТНУ34. 14 березня 1900 р. відбулося відкриття новоствореного відділу, керівни-
ком якого став професор М.М.Ланґе35.

Діяльність товариства у цей період зосереджувалася на проведенні засідань – 
від одного до трьох, в окремих випадках чотири на місяць. Як і раніше, це були 
засідання правління, річні і публічні. Загальні засідання відтепер поділялися на 
засідання всього товариства, візантійсько-слов’янського відділення і педагогічно-
го відділу. На річних засіданнях, які проводилися у травні, а з 1905 р., за постано-
вою правління ІФТНУ, у вересні, як і раніше, обговорювалися звіти товариства і 
затверджувався його кошторис36. 

На загальних засіданнях товариства були представлені доповіді і реферати з 
класичної філології, літературознавства та історії. Більша частина повідомлень 
історичного характеру присвячувалася дослідженню питань усесвітньої історії. 
Із проблем вітчизняної історії переважно розглядалася історія «Південної Росії». 
У галузі класичної філології дослідження торкалися питань літератури, історії 
мис тецтв, лінгвістики. На засіданнях педагогічного відділу на розгляд виносилися 
доповіді, тематика яких торкалася окремих аспектів освіти і виховання. Так, із 
повідомленнями про систему освіти, реформу школи, а також про аналіз чинних 
програм і підручників виступали представники відділу О.П.Фльоров, О.Д.Щер-
би  на, В.М.Істрін, М.М.Ланґе. М.М.Родзевич у своєму повідомленні зробив порів-
няльний аналіз систем освіти Німеччини, Франції і Росії37. Крім того, педагогічний 
відділ у складі ІФТНУ, на запрошення Московського педагогічного відділу, у 
1902 р. брав участь у роботі з проблеми реформи російського правопису38, а в 
1905 р. направив до уряду клопотання педагогічного відділу39, яким його члени 
намагалися звернути увагу влади на проблеми у системі освіти, а саме низький її 
рівень і доволі незначне поширення освіти серед населення. Також були висловлені 
міркування щодо того, якою повинна бути середня школа як освітянська ланка40.

У 1908 р. правління ІФТНУ прийняло рішення про дозвіл вступу до складу 
педагогічного відділу викладачів усіх навчальних предметів середньої і початко-
вої школи41. Ці заходи дали можливість працювати у відділі вчителям різних 
предметів, без історико-філологічного обмеження. Уже 1908–1909 рр. членами 
педагогічного відділу стали 104 особи, серед яких були і жінки – начальниці гім-
назій, працюючі та колишні вчительки42.

Просвітницька діяльність протягом другого етапу функціонування ІФТНУ не 
зазнала особливих змін. Як і раніше, однією з її складових залишалося читання 
публічних лекцій43 – як представниками товариства, так і діячами педагогічного 
відділу (професори В.К.Надлер, Ф.Є.Корш, О.І.Маркевич, М.М.Ланґе,  О.М.Дере   -
вицький)44. Маючи широкі налагоджені наукові зв’язки, ІФТНУ і надалі підтриму-
вало контакти з науковими інституціями та окремими вченими45. 

У цей період ІФТНУ відзначило дві ювілейні події. 3 листопада 1904 р. това-
риство святкувало 15-річчя46, а через десять років – 9 березня 1914 р.47 – 25-річчя 
своєї діяльності. До цих дат на адресу інституції надійшло багато поздоровлень, 
вітальних листів і телеграм від наукових установ. 
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Протягом другого етапу роботи товариства продовжувалася плідна видавнича 
діяльність. За 16 років ІФТНУ видало чотирнадцять випусків «Літопису» і два 
окремих видання – ювілейний збірник на честь 15-річчя товариства48 та випуск 
під назвою «Засідання педагогічного відділу Історико-філологічного товариства 
при Новоросійському університеті 2 квітня 1905 року», присвячений питанням 
реформування середньої школи49. Останній містив статті, в яких у доволі сміливій 
формі лунала критика тогочасної урядової політики у системі освіти50. 

ІФТНУ продовжувало дослідження і суто археологічних питань. Цьому також 
сприяла співпраця з Московським археологічним товариством із підготовки і про-
ведення всеросійських археологічних з’їздів. Так, на XII з’їзд, що відбувся у серп-
ні 1902 р. у Харкові51, від ІФТНУ були делеговані професори Новоросійського 
університету О.І.Маркевич, О.А.Павловський, Е.Р.Фон-Штерн. Участь в археоло-
гічних з’їздах брали не тільки професори, викладачі університету, а й ті члени 
товариства, які представляли середню ланку освіти, тобто викладачі гімназій. 
Так, на XIII археологічний з’їзд (Катеринослав, 1905 р.)52 від ІФТНУ вирушили 
дев’ятеро осіб. Окрім викладачів Новоросійського університету були направлені і 
викладачі одеських гімназій. XIV археологічний з’їзд відбувся у Чернігові у серп-
ні 1908 р.53, а XV – у Новґороді у 1911 р.54 На кожному із них ІФТНУ представля-
ла досить чисельна делегація.

Результатом другого етапу діяльності товариства стало зростання його авто-
ритету у науковому світі. Цьому сприяла активна робота членів ІФТНУ. Адже 
вони розробляли питання літературо-, слов’яно-, візантієзнавства, усесвітньої і 
вітчизняної історії, філології. Завдяки участі членів товариства і педагогічного 
відділу у державному загальноосвітньому процесі сфера наукових інтересів інсти-
туції значно розширилася. Помітно збільшилася кількість членів. Якщо у 1899–
1900 навчальному році налічувалося 137 осіб, то у 1909–1910 рр. кількість членів 
ІФТНУ становила уже 329 осіб. Таке збільшення відбулося за рахунок його роз-
ширення і, насамперед, поповнення лав педагогічного відділу вчителями середніх 
і початкових навчальних закладів55.

Третій етап діяльності ІФТНУ бере свій початок із моменту офіційного затвер-
дження другого статуту товариства – 6 жовтня 1914 р. і тривав до 1923 р. – часу, 
коли відбулася юридична ліквідація ІФТНУ. Цей етап виявився найменш продук-
тивним, оскільки охоплював буремні роки Першої світової війни, революцій, гро-
мадянської війни і неодноразового реформування освітянських закладів.

Очолювали ІФТНУ у той час С.Ґ.Вілінський, О.Д.Щербина, Б.М.Ляпунов. 
Діяльність товариства регламентувалася другим його статутом (11 квітня 1915 р. 
на річному засіданні ІФТНУ було оголошене рішення департаменту народної про-
світи про затвердження цього документа)56.

Новий статут закріпив становище, яке було досягнуте товариством за 25 років 
його функціонування. Замість 22 параграфів він мав уже 28. У них прописувалися 
всі права й обов’язки членів і керівництва ІФТНУ. Статут передбачав не лише 
поділ товариства на відділи, але і кожен відділ у разі свого розширення міг мати 
більш складну організацію57. 

Діяльність товариства протягом третього етапу практично зосереджувалася 
на проведенні засідань, що відбувалися у середньому один раз на місяць, крім 
часу літніх вакацій. Серед них, як і раніше, були засідання правління, загальні, 
річні58.

У зв’язку зі скороченням кількості доповідей і неможливістю їх публікування 
засідання правління скликалися в основному лише один раз на рік. Зменшилася 
також і кількість загальних засідань. За складних умов воєнного часу скоротився, 
а далі і зовсім припинився обмін виданнями з іншими дослідницькими закладами, 
передусім іноземними науковими організаціями. На відміну від попередніх, про-
тягом цього етапу товариство не брало участі у всеросійських археологічних 
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з’їздах. Із початком Першої світової війни XVI з’їзд у Пскові, запланований на 
1914 р., було скасовано.

Видавнича діяльність ІФТНУ також не відрізнялася продуктивністю. При-
чиною цього були складні воєнні часи. Через значне подорожчання паперу і дру-
карських послуг правління пішло на обмеження видавничої діяльності. Уже на 
1915 р. замовлення, виконані для ІФТНУ, значно перевищили можливості каси 
товариства59. У 1916 р. було припинене видання «ЛІФТНУ».

Починаючи з 1917 р. діяльність товариства поступово занепадає. На це впли-
нуло багато факторів, серед яких революційні події, часта зміна влади, катастро-
фічна нестача грошей, зменшення кількості членів. Деякі професори взагалі 
вимушені були залишити університет та виїхати за кордон60.

Улітку 1920 р. Новоросійський університет було реорганізовано. Замість 
нього був утворений інститут народної освіти (ІНО)61. І вже у квітні 1921 р. ІФТНУ 
відновило свою діяльність62. Із квітня по листопад товариство проводило засідан-
ня. Члени ІФТНУ виголосили одинадцять доповідей. Однак у зв’язку із зимовими 
холодами товариство знову змушене було припинити свою діяльність63. 

Третій етап функціонування ІФТНУ виявився найменш продуктивним, 
ос кільки припав на складні політичні, економічні і соціальні умови. Відтак, це 
позначилося і на його діяльності. Товариство опинилося на межі існування, але 
все ж, хоч і з перервами, продовжувало працювати. Юридично ІФТНУ було лікві-
доване у 1923 р., коли відбулося його об’єднання з Одеським бібліографічним 
товариством. У результаті виникло Одеське філологічне товариство64.

Таким чином, за час своєї діяльності Історико-філологічне товариство при 
Новоросійському університеті об’єднало яскравих представників науки у галузі 
візантійської, слов’яно-руської і класичної філології, усесвітньої і російської істо-
рії. За понад 30-річний період діяльності товариство провело значну наукову і 
громадську роботу – близько 550 засідань, де зачитано понад 650 доповідей та 
рефератів. У науковий обіг було введено виявлені цінні документи та інші матері-
али. За результатами своєї діяльності товариство видавало збірники наукових 
праць. Усього за період з 1890 по 1916 рр. вийшло друком 27 томів «ЛІФТНУ», що 
стало помітним внеском у розвиток вітчизняної історичної та філологічної науки 
(вони і до сьогодні залишаються цінними джерелами для історіографічних, істо-
ричних, філологічних досліджень).
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This article treats of the background to and establishment of Odesa historical and 
philological society under Novorosiya University as well as main stages of the former’s 
development. The society statutes are examined and principal ways and trends of its 
research and educational activities are considered likewise. 
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ПОВСТАНСЬКО-ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ ПРОТИ БІЛОҐВАРДІЙЦІВ 
НА КИЇВЩИНІ (ВЕРЕСЕНЬ 1919 – СІЧЕНЬ 1920 рр.)

На підставі невідомих архівних документів і спогадів сучасників досліджено 
розгортання повстансько-партизанського руху на Київщині проти білоґвардій-
ських військ ґенерала А.Денікіна в 1919–1920 рр., відтворено перебіг бойової діяль-
ності повстанських загонів та визначено їх політичну спрямованість.

Історія повстанського руху в Україні доби національно-визвольних змагань 
1917–1921 рр. й дотепер рясніє численними «білими плямами». Незважаючи на 
клопітку працю істориків упродовж останніх десятиріч, чимало аспектів цієї теми 
й дотепер залишаються маловивченими. Здебільшого, увагу дослідників привер-
тає антибільшовицька складова повстанського руху, що часто призводить до 
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