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ПЕРЕДМОВА 
 

 

Протягом останніх двох десятиліть в українській історичній науці 

відбуваються значні трансформації. В їх основі лежать як зміни 

політичної ситуації в країні, так і процес розвитку самого історичного 

знання, що проходить зі зміною методології досліджень, інтеграцією 

української історичної науки у світовий історіографічний простір. 

Переосмислення минулого України спричинило зростання інтересу до 

багатьох постатей української історії, які за радянських часів були 

маловідомими, а інформація про них була важкодоступною. Це зумовило 

появу значної кількості біографічних досліджень, головною метою яких 

було об’єктивне визначення здобутків конкретних істориків, творців 

історіографічного дискурсу вітчизняної історичної науки, зокрема періоду 

її «золотої доби» (1920-х – початку 1930-х рр.). 

Зазначені процеси стали стимулом до глибшого переосмислення та 

аналізу творчої спадщини О. Рябініна-Скляревського (1878–1942 рр.), що 

сприятиме визначенню її дійсного місця в інтелектуальному просторі 

України та Росії першої половини ХХ ст. і тим самим зумовлює 

актуальність данного дослідження. 

О. Рябінін-Скляревський був непересічною особистістю. За своє 

відносно коротке життя він встиг повноцінно реалізуватися як 

професійний військовий, історик, журналіст, викладач та публіцист. Але 

ім’я цієї людини було забутим на довгі роки, коли діяча за радянських 

часів було віднесено до категорії «ворогів народу». 

Відновлення інтересу до постаті О. Рябініна-Скляревського та його 

наукової спадщини відбулося після здобуття незалежності України. 

Цьому, зокрема, сприяли дослідження одеських істориків Г. Малинової та 

І. Сапожнікова. Саме вони по праву можуть вважатися першими хто 

спробував підійти до вивчення життя та діяльності О. Рябінініна-

Скляревського комплексно. В результаті вчені дійшли висновку, що у 

своїй праці «О. О. Рябінін-Скляревський: матеріали до біографії» лише 

намітили напрями для подальших більш ґрунтовних досліджень і тільки 

розпочали роботу із заповнення «білих плям» у біографії та науковій 

спадщині вченого. У цьому контексті дана книга є також і відповіддю на 

заклик одеських колег висловлений у 2000 р. 

У монографії здійснено спробу відтворення інтелектуальної біографії 

Олександра Рябініна-Скляревського, що надає можливість суттєво 

розширити уявлення про становлення світогляду військового та вченого, 

прослідкувати взаємовпливи його наукових студій, військової та 

громадсько-політичної діяльності, виділити характерні риси стилю 

мислення історика, принципи формування його наукових концепцій. 

Суттєво доповнено біографію О. Рябініна-Скляревського новими фактами, 
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які визначають його місце у структурі професійного співтовариства, 

характеризують його практичну діяльність на тлі соціокультурної 

ситуації.  

Отже, метою даного дослідження є реконструкція основних складових 

інтелектуальної біографії О. Рябініна-Скляревського у контексті розвитку 

воєннонаукових знань у Російській імперії та української історичної науки 

протягом кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Задля її реалізації здійснено 

спробу розв’язання декількох завдань, зокрема – визначити предметне 

поле, методологічні засади, джерельну базу дослідження інтелектуальної 

біографії О. Рябініна-Скляревського та показати їх особливості порівняно з 

традиційним біографічним підходом в історіографічному дослідженні; 

з’ясувати витоки та основні віхи творчої діяльності вченого в їх 

взаємозв’язку (військової, наукової, публіцистичної, викладацької) в 

контексті соціокультурного та інтелектуального середовища Санкт-

Петербурга, Москви та Одеси; простежити феномен переходу О. Рябініна-

Скляревського з позицій офіційної російської історіографії на позиції 

українського історика-державника; здійснити комплексний аналіз 

воєннонаукових студій, зокрема воєнноісторичних та теоретико-тактичних 

праць; показати їх місце в інтелектуальному просторі воєннонаукових 

знань кінця ХІХ – початку ХХ ст.; проаналізувати творчість О. Рябініна-

Скляревського як архівіста, історика та публіциста у контексті українського 

історіографічного процесу першої третини ХХ ст.; висвітлити діяльність 

науковця в архівній галузі, окреслити його внесок у її розвиток; визначити 

місце наукового доробку О. Рябініна-Скляревського в галузі історії 

українського козацтва початку XVIIІ – середини ХІХ ст., революційних та 

суспільно-політичних рухів, а також історико-літературознавчих студій у 

різних інтелектуальних контекстах та з погляду актуальних проблем і 

перспектив розвитку сучасної української історичної науки. 

Об’єктом даного дослідження є життя та наукова творчість 

О. Рябініна-Скляревського, комплекс історичних та історіографічних 

джерел, пов’язаних із біографією вченого. У центрі уваги, як предмет 

розгляду, – інтелектуальна біографія особистості, що включає історичні 

аспекти всіх видів творчої активності діяча, її умови, форми та результати. 

Хронологічні межі дослідження визначаються роками життя 

О. Рябініна-Скляревського – 1878–1942 рр. Зважаючи на історіографічний 

характер роботи та актуалізацію праць дослідника у сучасній історичній 

науці, ці межі розширюються до сьогодення, що дозволяє визначити місце 

та значущість наукового доробку вченого в інтелектуальному просторі 

української історичної науки протягом ХХ – початку ХХІ ст. 

Методологічну основу праці складають принципи історизму, 

об’єктивності та всебічності. Серед методів дослідження основними є 

загальнонаукові (систематизації, типологізації) і спеціальноісторичні 

(історико-порівняльний, проблемний, історико-генетичний та проблемно-
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хронологічний). Важливе значення мало використання методу критичного 

аналізу та синтезу джерельного й історіографічного матеріалу. 

У цій праці ми дотримуємося методолгічних основ відтворення 

інтелектуальної біографії, що включає: біографію особистості (етапи 

формування фахівця, родинні особливості та їх вплив, риси характеру та 

особисте життя); професійну біографію (військову службу, позиції 

вченого в академічній системі та напрямки професійної діяльності); 

бібліографічну біографію (аналіз праць та ідейно-методологічних засад 

автора, виділення основних напрямків наукової роботи); ситуаційну 

біографію (події та умови соціально-політичного та культурно-

громадського життя суспільства відповідної епохи, в яких жив і працював 

військовий та історик). 

У праці використано принцип поділу біоісторіографічного 

дослідження на три процедурні стадії розроблені в працях В. Чишка
1
. 

Перша – емпірична, заснована на історичних методах дослідження; друга 

– аналіз життя та діяльності, психічного складу особистості й 

інтерпретація фактів на підставі історичної та психологічної 

реконструкції; третя – репрезентація особи, її поглядів у сукупності 

зовнішніх і внутрішніх зв’язків, спонукальних мотивів поведінки, вчинків, 

творчості. 

Наукова новизна дослідження полягає у здійснені комплексного 

дослідження творчої спадщини О. Рябініна-Скляревського як військового 

ученого та дослідника історії України, визначенні її місця в розвитку 

російської воєннонаукової та української історичної думки. Вперше 

ґрунтовно вивчено доробок О. Рябініна-Скляревського у галузі воєнної 

історії, його історико-літературознавчі праці та публіцистичну діяльність. 

На основі широкого кола джерел та літератури автором узагальнено 

діяльність ученого як архівіста, дослідника історії українського козацтва 

XVIII–першої половини ХІХ ст. та суспільних і революційних рухів. 

Уперше в українській історіографії з використанням широкого кола 

історичних та історіографічних джерел реконструйовано у жанрі 

інтелектуальної біографії життя та діяльність О. Рябініна-Скляревського 

як військового-інтелектуала та вченого-гуманітарія. Простежено зв’язок 

між різними проявами інтелектуальної творчості дослідника, доведено 

взаємообумовленість військової та наукової діяльності, проаналізовано 

ідейне підґрунтя історичних студій, об’єктивні та суб’єктивні чинники 

формування й еволюції його наукових зацікавлень. Основні етапи 

біографії та наукової діяльності О. Рябініна-Скляревського розглянуто в 

контексті відповідної історичної доби, державного устрою, пануючої 
                                                 

1
 Чишко В. С. Біографістика як галузь історичної науки : історіографія та методологія : 

автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Чишко Віталій Сергійович ; НАН України, Ін-т укр. 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 1997. – 48 с.; Біографічна 

традиція та наукова біографія в історії і сучасності України / В. С. Чишко. – К., 1996. – 240 с. 
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ідеології, соціокультурних умов та загальних тенденцій розвитку 

історичної науки. Заповнено «білі плями» у біографії вченого – служба у 

Російській армії та участь у Першій світовій війні, служба в арміях УНР та 

Української Держави, наукові зв’язки з провідними вченими та 

інституціями, останні роки життя та обставини смерті, подробиці 

реабілітаційного процесу, доля родини та нащадків тощо. 

Це дослідження базується на комплексі джерел, частину яких було 

залучено до наукового обігу вперше, у тому числі з закордонних архівів. 

Значно розширено бібліографію О. Рябініна-Скляревського за рахунок 

неопублікованих та публіцистичних творів, а також систематизовано 

праці вченого за проблемним та жанровим принципами. У ході 

дослідження введено до наукового обігу маловідомі та неопубліковані 

праці історика, зокрема автором здійснено репринтне видання його праці 

«Участь задунайських запорожців у війнах Росії з Туреччиною (з джерел 

воєнної історії)». 

Монографія має структуру зумовлену метою та завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів та додатків. 
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Херсонського державного університету, професору Ірині Василівні 

Шапошниковій за всебічну підтримку. 
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РОЗДІЛ І.  

ІСТОРІОГРАФІЯ  

ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

 

1.1. Історіографія проблеми 
 

Ім’я Олександра Рябініна-Скляревського не є загальновідомим. Поряд 

із тим, не привертаючи особливої уваги історіографів за свого життя, 

вчений написав багато наукових праць, що й досі не втратили своєї 

актуальності та наукової ваги. Сьогодні науковий спадок О. Рябініна-

Скляревського набуває особливої актуальності у зв’язку з намаганням 

вітчизняних учених заповнити «білі плями» нашого минулого. 

Перше спеціальне дослідження життя та діяльності О. Рябініна-

Скляревського та його творчого доробку належить одеським вченим 

Г. Малиновій та І. Сапожникову. У 2000 р. вони видали монографію 

«А. А. Рябинин-Скляревский: материалы к биографии»
2
. У цій праці вчені 

спробували «привернути увагу» сучасних науковців і визначити напрямки 

подальшого вивчення життя та діяльності О. Рябініна-Скляревського, які 

потребують більш детального розгляду
3
. 

За останнє десятиліття відбулася публікація декількох статей, 

присвячених лише окремим питанням наукової спадщини вченого, – воєнній 

історії, історії козацтва, масонства, революційних рухів, історико-

літературознавчим студіям, публіцистиці тощо. У цілому життєвий шлях і 

наукова спадщина О. Рябініна-Скляревського залишалися невивченими – не 

маємо ані повної біографії дослідника, ані повної бібліографії його праць. 

Військова і наукова діяльність О. Рябініна-Скляревського отримала 

низьку оцінку товаришів по службі і колег по творчій майстерні, 

опонентів і друзів. Більшість робіт, що вийшли впродовж ХХ – початку 

ХХІ ст., присвячено вивченню лише окремих аспектів життя та творчості 

військового й ученого. Здебільшого вони становили собою спогади про 

військову службу офіцера, викладацьку, дослідницьку та наукову роботу 

діяча. Сучасні українські дослідники, як правило, звертають увагу на 

аспекти діяльності вченого як дослідника історії України, зокрема історії 

козацтва. Образ О. Рябініна-Скляревського як офіцера армій Російської 

                                                 
2
 Малинова Г. Л. А. А. Рябинин-Скляревский : материалы к биографии / Г. Л. Малинова, 

И. В. Сапожников ; отв. ред. Г. В. Сапожникова ; науч. ред. Л. Л. Зализняк. – Одесса ; К., 

2000. – 222 с. 
3
 Маленко Л. М. Дослідження спадщини О. О. Рябініна-Скляревського // Південна Україна 

XVIII–XIX століття : зап. наук.-дослід. лабораторії історії Південної України Запоріз. держ. 

ун-ту. – апоріжжя, 2001. – Вип. 6. – С. 306–307. – Рец. на кн.: Малинова Г. Л. А. А. Рябинин-

Скляревский : материалы к биографии / Г. Л. Малинова, И. В. Сапожников ; отв. ред. 

Г. В. Сапожникова ; науч. ред. Л. Л. Зализняк. – Одесса ; К., 2000. – 222 с. 



11 

імперії, УНР, Української держави та Робітничо-Селянської Червоної 

Армії (РСЧА) виглядає ніби додатком до решти життєвих подій.  

Використовуючи тематичний та хронологічний принципи, умовно 

можемо виокремити три етапи у дослідженні життєвого та творчого 

шляху О. Рябініна-Скляревського. 

Перший етап (1924–1930-ті рр.), пов’язаний з реакцією у наукових 

колах на праці О. Рябініна-Скляревського з історії України, головним 

чином представлений рецензіями і відгуками на статті вченого. Одними з 

перших дослідників, увагу яких привернула наукова творчість 

О. Рябініна-Скляревського, були Г. Житецький (рецензія на статтю 

«Київська громада 1870-х рр.»)
4
, Д. Багалій

5
 та Ю. Оксман

6
 (рецензії на 

праці «На спогад Чернігівського полку», «Таємні товариства на Півдні 

України» та «Вірш декабриста Бобрищева-Пушкіна»), М. Слабченко
7
 

(відгук на статтю «Комаров як одеський культурний діяч»), М. Тарасенко
8
 

(рецензія на статтю «З революційного українського руху 1860-х рр.»), 

В. Голобуцький
9
 та ін. Активна участь історика у розбудові вітчизняної 

архівної системи викликала чимало відгуків про архівну і публіцистичну 

діяльність ученого, що були опубліковані в «Архівній справі» 

(друкованому органі Центрального архівного управління УСРР)
10

. Його 

внесок в дослідження історії козацтва набув визнання і в еміграційних 

колах, зокрема в працях видатного історика Д. Дорошенка
11

. 

Другий етап (1940–1980-ті рр.) характеризується умисним 

виключенням із наукового обігу основного творчого доробку О. Рябініна-

Скляревського та ігноруванням його персонального внеску в українську 

історіографію. Дослідники безпосередньо не вивчали життя та творчість 

ученого, а зверталися до його робіт під час вивчення окремих тем.  

                                                 
4
 Інститут рукописів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ). – 

Ф. 10. –Спр. 18039. – 1 арк. 
5
 Багалій Д. Вступні пояснення до матеріалів // Рух декабристів на Україні : ювіл. вид. 

Укрцентрархіву. – Х., 1926. – С. 10-11. 
6
 Оксман Ю. Г. [Рецензія] // Каторга и ссылка : историко-революционный вестник. – М., 1927. – 

Кн. 34. – С. 211–214. – Рец. на кн.: Рух декабристів на Україні : ювіл. вид. Укрцентрархіва. – Х., 

1926. – С. 212-214. 
7
 Заруба В. М. Михайло Слабченко в епістолярній та мемуарній спадщині (1882–1952). – 

Дніпропетровськ : Літ. ЛТД, 2004. – С. 179-180. 
8
 Тарасенко М. [Рецензія] // Зап. іст.-філол. від. ВУАН. – 1929. – Кн. 25. – С. 254–256. – Рец. на 

ст.: Рябінін-Скляревський О. З революційного українського руху 1860-х років. Гурток 

І М. Левченка та «Колокол» Герцена / О. Рябінін-Скляревський // Ювілейний збірник на пошану 

академіка М. С. Грушевського. З нагоди шістьдесятої річниці життя та сороковин наукової 

діяльності / ВУАН. – К., 1928. – Т. 1. – С. 342–348. 
9
 Голобуцкий В. А. О социальных отношениях в Задунайской Сечи // Ист. зап. – 1949. – 

Т. 30. – С. 218 
10

 Архівна справа. – 1928 р. – № 5/6. – С. 87.  
11

 Дорошенко Д. Нарис історії України. Т. 2 / Д. Дорошенко. – Варшава, 1933. – С. 245, 328; 

Ілюстрована історія України 1917–1923 рр. Т. 2 : Українська Гетьманська держава 1918 р. – 

Ужгород : Свобода, 1930. – С. 411. 



12 

У цей період одним із перших до вивчення творчої спадщини 

О. Рябініна-Скляревського звернувся С. Боровий. Оцінюючи статтю 

«А. Мицкевич в ссылке в Одессе», вчений відзначив її цінність як чи не 

єдиної роботи, присвяченої перебуванню А. Міцкевича в Одесі
12

. 

В. Голобуцький використав спадщину історика при реконструкції 

соціальних відносин у Задунайській Січі
13

. Різко негативний критичний 

відгук отримала стаття О. Рябініна-Скляревського «Українські мотиви в 

поемі О. С. Пушкіна «Полтава»». Так, І. Дузь звинуватила О. Рябініна-

Скляревського в націоналістично-буржуазній приналежності, піддала 

гострій критиці його думку про те, що О. Пушкін насправді лояльно 

ставився до гетьмана І. Мазепи
14

. Актуалізував спадщину вченого в галузі 

історії козацтва А. Бачинський
15

. У 1969 р. перелік основних праць 

ученого було включено до бібліографічного покажчика видань Академії 

наук УРСР
16

. 

Перші спроби визначити загальне місце О. Рябініна-Скляревського в 

українському історіографічному процесі та його внесок у дослідження 

української історії зроблено вітчизняними вченими у діаспорі, зокрема 

Н. Полонською-Василенко
17

 та О. Оглобліним
18

. 

Слід відзначити, що в цей період увагу дослідників починає 

привертати і спадщина вченого у галузі воєнної науки. Так, монографію 

О. Рябініна-Скляревського «Балканская война» було використано під час 

написання статті до Великої радянської енциклопедії
19

. Праці вченого, 

присвячені Російсько-японській війні 1904–1905 рр., було включено до 

масштабного видання «История дореволюционной России в дневниках и 

воспоминаниях»
20

.  

Третій етап (з 1990-х рр.) позначений поворотом до вивчення життя 

та творчості О. Рябініна-Скляревського, що пов’язано із інтересом до 
                                                 

12
 Боровой С. Я. Мицкевич накануне восстания декабристов // Лит. наследство. – 1956. – 

Т. 60. – C. 468–473. 
13

 Голобуцкий В. А. О социальных отношениях в Задунайской Сечи // Ист. зап. – 1949. – 

Т. 30. – С. 218. 
14

 Дузь И. М. Украинская тема в творчестве Пушкина // Пушкин на Юге : тр. пушкин. 

конференций Кишинева и Одессы. – Кишинев, 1958. – С. 218. 
15

 Бачинский А. Д. Происхождение и состав украинско-русского населення Буджака и низовий 

Дуная конца XVIII и начала XIX в. // Зап. Одес. археол. о-ва. – Одесса, 1967. – Т. 2 (35). –  

С. 136–150. 
16

 Видання Академії наук УРСР (1919–1967) : суспіл. науки : бібліогр. покажч. – К. : Наук. 

думка, 1969. – 650 с. 
17

 Полонська-Василенко Н. Архів Запорозької Січі та питання про видання його // Укр. 

історик. – 1968. – Чис. 1/4. – С. 134–137. 
18

 Оглоблин О. Українська історіографія 1917–1956 : [пер. з англ.]. – К., 2003. – С. 56, 349. 
19

 Балканские войны 1912–13 // Большая Советская Энциклопедия. – М., 1970. – Т. 2. – 

С. 575–576. 
20

 История дореволюционной Росси в дневниках и воспоминаниях : аннотир. указатель книг 

и публикаций в журналах Т. 4, ч. 1 / под ред. проф. П. А. Зайончковского. – М., 1983. –  

С. 282. 


