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Б удь-яке українське видання доби роз-
стріляного відродження було прире-
чене на нищення. У головлітівських 

(цензурних) «зведених списках літератури, 
що підлягає вилученню з продажу, біб ліотек 
та учбових закладів» (1934) передбачали фік-
сувати автора, назву, видавництво, рік видан-
ня й мову. але вже перші партії книжок, що 
підлягали забороні, були остіль ки великі, що 
в рубриці «назва» з’явилися записи, які спро-
щували роботу бібліотекарів: «Всі твори, за всі 
роки, всіма мовами». У ті часи окремі примір-
ники могли зберегтись лише у спецфонді, де 
дозволяли тримати не більше двох примірни-
ків, та у приватних збірках тих бібліофілів, хто 
був мужній.
така доля випала збірникові «Український му-
зей» (1927), багатьом іншим виданням, варто 
тільки взяти їх до рук і уважно роздивитись. 
У нБУ ім. В. і. Вернадського українські совєць-
кі видання 1918–41 рр. здебільшого дефектні: 
тут на титулі видряпане чи закреслене прізви-
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Провідну роль у виданні відіграв його редактор 
федір Людвіґович ернст, який із 340 статей напи-
сав (частково у співавторстві) 243. 64 статті до про-
відника уклав його соратник, секретар київської 
інспектури охорони пам’яток культури Василь Ба-
зилевич, 30 — перший директор Всеукраїнського 
музейного містечка Петро курінний, 7 — ернстів 
колега, київський інспектор охорони пам’яток 
природи Микола Шарлемань, 3 — колекціонер і 
знавець минувшини Олексій Сімзен-Сичевський, 
по 2 — заступник директора Всенародної бібліоте-
ки України Віктор іваницький і археолог Валерія 
козловська, нарешті, по 1 — ю. абрамович, єв-
ген дзбанівський, Всеволод зуммер, Володимир 
караваєв, В. козлов, Олександр корнієв, Микола 
Макаренко, Лука наливайко, Олекса новицький, 
Михайло рудинський, Микола Сичов, євгенія 
Спаська, Петро тимошок, Микола ткаченко, іван 
Щитківський, андрій Ярошевич.

Усіх статей, повторюю, 340, деякі з них ство-
рено у співавторстві. Великий нарис «Природа 
та людність києва» написали Петро тимошок і 
Микола Шарлемань. «доісторичне минуле ки-
єва» — Михайло рудинський, «історичне мину-
ле києва» — Василь Базилевич, «історія рево-
люційної боротьби у києві в ХіХ та на початку 
ХХ ст.» — Микола ткаченко, «київ як економіч-
ний центр» — андрій Ярошевич. доля цих людей 
склалась по-різному. У даному випадку текст має 
бути короткий. Усього не скажеш.










































