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За безкорисливу допомогу у виданні цієї книги дякуємо  
пані Наташі Блейзер, Валентині Подгорній та Благодійному фонду «ДАР» 

Монографію присвячено знаному науковцю Данилові Щербаківському (1877–1927), якому судилося 
стати емблематичною постаттю українського мистецтвознавства й музейництва першої третини ХХ ст. 
На широкому джерельному матеріалі реконструйовано біографію вченого, продемонстровано нероз
ривний зв’язок його практичної (музейної, науковоорганізаційної, пам’яткоохоронної, педагогічної) і 
власне дослідницької діяльності; визначено основні напрями, теми та методи його студій; за проблем
нотематичним принципом проаналізовано мистецтвознавчий доробок і тим самим встановлено місце 
у вітчизняній науковій традиції, розкрито причини трагічного фіналу — самогубства у Дніпрових водах. 

Книжку адресовано насамперед науковцям (мистецтвознавцям, історикам, етнологам, культуроло
гам), але, сподіваємося, вона стане в пригоді всім, хто цікавиться історією  української культури та її 
непересічних дослідників.

В оформленні обкладинки книжки використано сильвету Данила Щербаківського  
з межигірською вазочкою в руках, виконану Георгієм Нарбутом 1919 року,  

з колекції Національного художнього музею України, а форзаців — світлину Всеукраїнського 
історичного музею ім. Т. Шевченка 1928 року зі збірки Музею історії м. Києва. На фронтиспісі 

розміщено сильвету Данила Щербаківського (з додатком його факсиміле) роботи Георгія Нарбута, 
світлина якої відклалася в архівних наукових фондах рукописів і фонозаписів Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України 
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