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(до 140-річчя від дня народження І.Ф. Єрофеєва) 

ТЕЗИ ДОПОВІДІ 

 

 У доповіді оприлюднені результати дослідження матеріалів науковця 

письменника, етнографа, фольклориста і літературознавця Івана 

Федоровича Єрофеєва, які є складовою частиною архіву  бібліографа  і 

літературознавця Федора Сарани. 
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 Постать письменника, етнографа, фольклориста і літературознавця 

Івана Федоровича Єрофеєва (1882-1953) є не вивченою, але цікавою не тільки 

з літературознавчого аспекту, а й загально-історичного контексту.  

 На жаль, достеменно не відомо про збереження його архівів у київських 

(окрім відділу рукописів ІМФЕ), вінницьких, сімферопольських чи 

харківських установах. Невелика ж частка його матеріалів, що зберіглася в 

родині лауреата Шевченківської премії Федора Сарани, дає підстави 

говорити про неординарність та багатовекторність наукових спрямувань 

цього дослідника. Ці матеріали у 2017 році до фондів Кіровоградського 

обласного краєзнавчого музею були передані дочкою останнього – Тетяною 

Сараною. Вони ж не дають та й не можуть дати повної картини життя і 

творчості науковця, оскільки сильно фрагментовані. На сьогодні за 

відсутності офіційних документів не зрозуміла правильність написання його 
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прізвища (радянські та сучасні енциклопедії подають – «Єрофеїв», 

прижиттєве видання і Федір Сарана – «Єрофеєв», сам він та інші писали – і 

«Єрофіїв», і «Єрофєєв», і «Єрофієв» тощо). 

 Основні положення біографії Івана Єрофеєва вкладаються в декілька 

рядків: народився на Вінниччині, закінчив Київський університет ім. святого 

Володимира в Києві. У 1910 році виходить його відома робота «Українські 

думи і їх редакції». У 20-х роках минулого століття викладав історію 

української культури у Всеукраїнському університеті Академії Наук та 

працював у Музеї Слобідської України в м. Харкові. У ці роки він 

відпрацьовує наступні розвідки: «До питання про Кармалюка» (1924), «До 

питання про сталі українські міри, вагу та грошовий облік» (1927), «Новий 

варіант малюнку “Козака-бандуриста”» (1928). Протягом життя займався 

дослідженням творчості Григорія Сковороди, Івана Котляревського, Миколи 

Гоголя, Тараса Шевченка, Павла Грабовського, історії українського театру 

тощо. У 20-40-х роках присвятив Тарасу Григоровичу Шевченку низку 

публікацій, за що й був включений до «Шевченківського словника в двох 

томах» (1976, 1978). 

 У матеріалах, які  хронологічно охоплюють рамки з 1893 по 1952 рік, – 

тематичні вирізки із львівських, київських, харківських газет та журналів, 

книжкові зшитки та аркуші, реклами видавництв, поштова листівка, 

графічний малюнок, фотокопія з оригіналу середини ХІХ століття заводів в 

Городищі Черкаської області, на яких у 1859 році був Т.Г. Шевченко 

(анотація рукою Ф. Сарани). Більшість із них були представлені 6 березня 

2018 року в обласному краєзнавчому музеї на виставці «Від Шевченківського 

словника до Шевченківської енциклопедії» з нагоди 204-ї річниці з дня 

народження та 157-річчя від дня смерті Тараса Григоровича Шевченка. 

 Неабиякий інтерес викликають й прижиттєві матеріали, що стосуються 

нашого земляка і письменника Юрія Яновського (1902-1954), якому у серпні 

цього року відзначаємо 120-у річницю від дня народження: фоторепродукція 

його портрету (1935) із печаткою Всенародної бібліотеки України ВУАН та 
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конспект виступу Івана Єрофеєва «Ю. Яновський» (1928), який був 

надрукований у «Музейному віснику центральної України. Випуск І» (2021). 

Вперше увага на них акцентувалася у виступах на Дні пам’яті Юрія 

Яновського «Стрибок над долею» з нагоди 115-ї річниці від дня його 

народження в ОУНБ ім. Дмитра Чижевського (2017) та на ХІ обласних 

літературно-краєзнавчих Куценківських читаннях, присвячених 100-річчю 

від дня народження поета, перекладача, громадського діяча Яра Славутича та 

65-річчю від дня народження літературознавця Л.В. Куценка (2018). 

 Саме у цьому виступі І.Ф. Єрофеєва відчувається перегукування 

структури, акцентів та порівнянь Яновського з Олексою Слісаренком, Гео 

Шкурупієм, Миколою Хвильовим із засадами передмови Миколи Зерова 

(1890-1937) до видання Юрія Яновського «Кровь земли. Рассказы» (1930). 

Незалежність і паралельність розуміння тогочасних літературних процесів й 

стали результатом спільних думок. Це і дає підстави назвати Івана Єрофеєва і 

Миколу Зерова однодумцями. 

 Серед літературознавчих матеріалів, які збиралися самостійно та 

централізовано розсилалися, присутні ще й наступні імена (з вказівкою 

датування документів): Аветис Агаронян (після 1908 р.), Л. Андреєв (1909, 

1915), В. Андріанов-Перетц (початок ХХ ст.), Дем’ян Бєдний (1936), В. 

Брюсов (1929, 1938, 1939), Жюль Верн (1938), Максим Горький (1917, 1936, 

1939, 1940), О. Грибоєдов (1929, 1940), Б. Грінченко (перша половина ХХ 

ст.), Г. Данилевський (кінець 80-х років ХІХ ст.), П. Кичеєв (початок ХХ ст.), 

О. Кониський (кінець ХІХ ст.), П. Куліш (1926), М. Коцюбинський (20-і роки 

ХХ ст.), Б. Лезін (1914), М. Лермонтов (1939), І. Манджура (1943), М. 

Метерлінк (початок ХХ ст.), М. Некрасов (початок ХХ ст. – 1946), І. Нечуй-

Левицький (1918 ?), О. Островський (1902), В. Парадієв (1914), О. 

Писемський (1881), А. Подолинський (1886), С. Под’ячев (1951), О. Пушкін 

(1909), К. Станюкович (1903), Л. Толстой (1902, 1908, 1910), К. Треньов 

(1939), І. Тургенєв (1908), Г. Успенський (1903, 1928), Д. Фонвізін (початок 

ХХ ст.), А. Чехов (1914), Шолом-Алейхем (1939), І. Ясинський (1915). 



4 
 

Історична наука представлена різною тематикою та іменами: Ю. 

Кулаковський, Г. Павлуцький, М. Сумцов, Ф. Шлоссер, Д. Щербаківський 

тощо (80-і роки ХІХ ст., 1913, 1916, 1920, 1924, 1927, 1942). Про одне з них 

необхідно сказати окремо. Це Микола Сумцов (1854-1922), який 

представлений матеріалами його відомої роботи з «Київської Старовини»  ̶  

«Культурні переживання» (1889-1890) та Програмою збирання писанок та 

свідчень про них (1900). Більш ґрунтовно про ці предмети мова йшла 6 

квітня 2021 року на засіданні мистецької студії, присвяченому українській 

писанці та відомим дослідникам історії писанкарства, приуроченому 130-

річчю виходу книги «Писанки» українського етнографа і фольклориста М. Ф. 

Сумцова (1891) у презентації «Українська писанка. Дослідники 

(Історіографічний нарис із регіональними аспектами)» в ОУНБ ім. Дмитра 

Чижевського. 

 Окрім етнографії представлені й інші різноманітні ґалузі, як-то: 

релігієзнавство (в тому числі рукописне напрацювання і самого І. Єрофеєва 

«Сліди церковного братства на Україні» 1901 року), бібліотекознавство, 

мовознавство (у тому числі Микола Лавровський та Ізмаїл Средневський), 

етика, математика, астрономія, методика виховання і освіти з її історією, 

медицина, природознавство, подорожні записки про Кавказ та Румунію, 

мостобудування, юриспруденція тощо (1888, 1902, 1908, 1909, 1911, 1912, 

1913, 1917, 1923, 1928, 1929, 1930, 1940,1949). 

 Окремо виділені матеріали, які присвячені музичній культурі. Вони 

розкривають питання давньої музики, народних пісень та гумору, кобзарів, 

впливу музики, поняття «chanson». Серед матеріалів зустрічаємо відомі в 

Україні імена: О. Кошиц, М. Леонтович, М. Лисенко, Г. Нейгауз тощо (1866, 

1935, 1938, 1939, 1940, 1946). Зберігся із втратами й рукопис неопублікованої 

повісті Івана Єрофеєва про італійського композитора А. Страделлі (1645-

1681), який, найвірогідніше, писався ним під час німецько-радянської війни.  

У матеріалах Івана Єрофеєва присутні свідчення і про театральних акторів 

Михайла Щепкіна, Карпа Соленика, Марка Кропивницького та Панаса 
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Саксаганського (середина ХІХ ст., 1922, 1934, 1938, 1940). Вони ж додають і 

деякі факти до його особистої біографії: «селянське походження», викладач 

гімназій і Інституту підготовки та перепідготовки фармацевтів у Києві, 

керівник гуртка, бібліотекар Бібліотеки АН УРСР, з 1919 року в лавах 

КСМУ, відвідувач партійних занять до 1952 року включно тощо. Про 

складність соціально-економічної ситуації в країні на початку 20-х років 

минулого століття, яка призвела до голоду 1921-1922 років в Україні, 

свідчить розписка про вимушену здачу Іваном Федоровичем книг на комісію 

та отримання мізерних грошей у сумі 941 тисячі карбованців у середовищі 

шаленіючої інфляції для елементарного виживання. 

 На деяких екземплярах книжкових видань наявна особиста печатка 

власника із текстом «Библиотека / Ивана Федоровича / Ерофеева», а на 

газетній вирізці 1907 року про смерть професора Київського університету 

Чупрова – приписка Миколи Єрофеєва, вірогідніше молодшого рідного 

брата, який можливо також навчався у цьому закладі вищої освіти. 

 До 90-річчя від дня народження Івана Федоровича Єрофеєва в газеті 

«Літературна Україна» (1972) Федір Сарана публікує статтю «Вшануймо 

його працю» із єдиним відомим фотопортретом дослідника. В ній зазначає 

вчительський фах батька (чим спростовує вказане Єрофеєвим селянське 

походження), навчання на історико-філологічному факультеті Київського 

університету, педагогічну роботу в Харкові з 1921 року та Сімферополі (з 

1907 року) і Києві (з 1934 року), активну участь у створені латинсько-

українсько-російського словника медичної термінології, який побачив світ у 

1948 році, місце смерті – місто літераторів Ворзель під Києвом тощо. 

Публікація цієї статті робить суху біографію Івана Єрофеєва живою й дійсно 

вшановує його наукову роботу. Чи були вони знайомі особисто – невідомо. 

Збереження ж невеликої частки архіву науковця, яка, можливо, й випадково 

потрапила до рук Федора Сарани, є вагомим внеском в увічнення пам’яті про 

Івана Єрофеєва. 
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 The report published the results of a study of the materials of the scientist, 

writer, ethnographer, folklorist and literary critic Ivan Fedorovich Erofeev, which 

are part of the archive of bibliographer and literary critic Fyodor Sarana. 

 Key words: Ivan Yerofeev, writer, ethnographer, folklorist, scientist's 

archive. 


