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Видатний історико-географ з Поділля Федір Петрунь
У статті показана багатогранна наукова діяльність уродженця Поділля, викладача Одеського університету, відомого історико-географа
Ф.Є.Петруня (1894–1963). Проаналізовано його праці, присвячені історико-географічній проблематиці.
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Федір Євстафійович Петрунь (1894–1963) – видатний український учений,
історик, історико-географ, сходознавець, бібліограф, фізико-географ. Незадовго до смерті він передав своє книжкове зібрання, яке містило понад 3500 книг
і картографічних видань одинадцятьма мовами з географії, геології, історії,
права в дарунок Науковій бібліотеці Одеського університету. У бібліотеці було
створено іменний фонд Ф.Є.Петруня, який має виразний краєзнавчий характер, адже містить 1218 видань з українознавства [7].
Вивчення наукової спадщини Ф.Є.Петруня фактично розпочалося лише
на початку 1980-х рр., коли Наукова бібліотека Одеського університету видала бібліографічний покажчик праць з передмовою його учениці Ю.А.Амброз [2]. Наприкінці XX – на початку XXI ст. різноманітні аспекти багатогранної
діяльності Ф.Є.Петруня висвітлювалися в роботах географа Ю.А.Амброз [1],
історика О.В.Білецької [3-5], головного бібліографа Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім. І.Мечникова Є.В.Савельєвої [36] та його
сина Віктора [17; 18]. Довідка про Ф.Є.Петруня вміщена в біобібліографічному
словнику сходознавців – жертв політичного терору [19].
Мета нашої статті – проаналізувати історико-географічні праці Ф.Є.Петруня в контексті його багатогранної наукової діяльності у 20–60-х рр. XX ст.
Ф.Є.Петрунь народився 17 лютого 1894 р. у селі Устя Ольгопольського
повіту Подільскої губернії (тепер – Бершадський район Вінницької області)
у сім’ї волосного писаря. Батьки спромоглися дати синові спочатку середню, а потім – вищу освіту. У 1912 р. Ф.Є.Петрунь вступив на історико-філологічний факультет Новоросійського (тепер – Одеського) університету. У
1917–1918 рр. він працював інструктором сільськогосподарського перепису і завідуючим статистичним відділом земських управ у Кам’янець-Подільському і Ольгополі. У 1919 р. розпочалася праця Ф.Є.Петруня у науководослідних установах м.Одеси. Протягом тривалого часу (червень 1919 р. –
1930 р.) він був завідувачем відділу поповнення Одеської Центральної наукової бібліотеки. На цій посаді він займався придбанням літератури і класифікацією нових видань для бібліотеки, у 1920–1922 рр. брав участь в організації
бібліографічного кабінету та кабінетів довідкових видань, українознавства,
картографії [36, с. 134-135; 35].
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Слід зазначити, що Центральна наукова бібліотека (далі – ЦНБ) і особливо
кабінет (відділ) українознавства відігравали важливу роль в здійсненні політики
українізації. У повідомленні “Український відділ Одеської Центральної наукової бібліотеки”, опублікованому 1929 року, відзначалося, що метою його роботи є створення “бібліотечної та бібліографічної бази для розвитку української
культури на Одещині” [36, с. 139].
У 1921 р. розпочалася педагогічна діяльність Ф.Є.Петруня. Спершу він
викладав в Одеському інституті народної освіти (1921–1925) – читав курси
історії економічного розвитку України, історії матеріальної культури, а згодом ще й в Інституті народного господарства (1923–1931) – курс економічної географії України. В ІНО він одночасно виконував функції хранителя фондів
Музею мистецтв, вів інвентаризацію музейних матеріалів, готував лекції з історії
мистецтв і з археології, керував екскурсійною роботою [40, с. 13-14].
Молодий науковець захопився проблемами історичної картографії та
історичної географії України. Ф.Є.Петрунь підкреслював, що свої наукові студії
з історії України він зосереджував на розробці географічних джерел: списків
подорожей, старовинних мап, картографічних видань тощо – та впорядкуванні
цих матеріалів у різних фондах ЦНБ. Створений ним картографічний кабінет
у ЦНБ налічував близько 17000 одиниць [40, с. 14].
У своїх спогадах видатний історик С.Я.Боровий, який також у 20-х роках
працював у Центральній науковій бібліотеці і добре знав Федора Євстафійовича, зазначає, що останній “накопичив величезний запас даних, що відносяться
до різних відділів історичної та історико-філологічної науки, але в першу чергу
з історії та культури дореволюційної України” [6, с. 140].
На початку 1920-х років в Одесі діяли різноманітні за формою, структурою,
тематикою та методикою досліджень науково-дослідні установи. Згідно постанови колегії Наркомату освіти від 9 лютого 1925 р. НДУ могли видавати власні
наукові видання – бюлетені, збірки, записки та окремі відбитки праць своїх
співробітників [12, с. 213]. Так, було започатковано випуск “Журнала научноисследовательских кафедр в Одессе”, який призначався для коротких наукових
повідомлень [14, с. 210].
В цьому журналі була надрукована перша наукова праця Ф.Є.Петруня,
яка присвячена джерелам “Большого Чертежа” – втраченої генеральної карти
Московської держави та деяких суміжних земель, яка була визначною пам’яткою російської картографії кінця XVI – початку XVII ст. Проаналізувавши текст
географічного опису 1627 року, який був опублікований у 1773 р. (“Книга
Большого Чертежа”, далі – КБЧ), а також весь відомий на той час археографічний матеріал, що відносився до території Східної Європи, Федір Євстафійович
спробував з’ясувати ґенезу “Большого Чертежа”. Порівнюючи топоніми КБЧ
із топонімікою європейських карт XVI ст. він встановив, що віддалена від Дніпра
територія Правобережної України, була відображена в КБЧ не за результатами
досліджень, сучасних створенню тексту, а має “книжне” походження, оскільки
для даного району московські автори не мали на руках “тубільного джерела”.
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Ф.Є.Петрунь дійшов до висновку, що основою опису Правобережжя стала
карта В.Гродецького у варіанті 1595 р., яка входила до атласу А.Ортелія “Theatrum Orbis Terrarum”. Свої висновки Ф.Є.Петрунь підкріпив порівняльною
таблицею зображень європейськими картографами території України з першої чверті XVI ст. до першої третини XVII ст. [22].
У журналі науково-дослідних кафедр м.Одеси вийшло також дослідження,
присвячене історичній географії малої Батьківщини Федора Євстафійовича, –
Побужжю [30]. Слід зазначити, що остання друкована робота вченого, яка
вийшла вже після його смерті, теж стосується рідного Подільського Побужжя
[39, с. 247-260].
Досліджуючи Степове Побужжя в господарськім та військовім укладі
Українського пограниччя Федір Євстафійович аналізує праці Бронєвського
та Боплана. Він вважає, що “мета у обох авторів була однакова – відшукування
нових земель та виявлення шляхів для польського магнацтва, яке почувало
себе в силах перейти до наступу на степові орди. Бронєвський фіксує в своїм
“Описі” ті ж об’єкти, що і століттям пізніш Боплан – опорні пункти тієї міцної
мережі, яка повинна була охопити степову Україну” [30, с. 102-103].
В Одеській комісії краєзнавства при ВУАН (1923–1931) Ф.Є.Петрунь вів
бібліографічні розвідки з історії України, підготував до друку політико-економічний атлас для політосвітніх установ [47, арк. 3]. Під час відряджень до Москви і Ленінграду Федір Євстафійович здійснював наукові пошуки в Публічній
бібліотеці АН СРСР, в Археографічній комісії, Російському географічному
товаристві, Центральному географічному музеї, Військовому архіві. Особливу увагу він звертав на мапи окремих районів України, детально їх описував
[46, спр. 27898, арк. 1-5].
Всього у 20-ті роки було опубліковано біля двадцяти статей Федора Євстафійовича, більшість з яких присвячені питанням історичної географії. Його
праці мають велику цінність і завдяки фактичному матеріалу, який вони
містять, і як багатющі бібліографічні джерела.
Так, у статті, яку 1928 року було надруковано у “Ювілейному збірнику
на пошану акад. М.С.Грушевського”, Ф.Є.Петрунь прагнув на підставі аналізу
різноманітних джерел з’ясувати питання про територіальний обсяг експансії
Великого Князівства Литовського на сході [31, с. 165].
Одну із значних своїх праць він присвятив передісторії Одеси, не обминувши жодного картографічного джерела, в якому було відображено ту місцевість, де у 1794 р. було засновано м.Одесу [23]. Для написання невеликої
за обсягом роботи “Старовинні шляхи Одещини” Ф.Є.Петрунем було використано 146 джерел: архівні матеріали, карти, описи подорожей тощо [29]. Федір
Євстафійович провів копітке дослідження по вивченню шляхів України першої
половини XIX ст.: визначив напрямки чумацьких маршрутів, наніс на власноруч виготовлену карту дані про поштові тракти [24].
Коли в Одесі було організовано філію Всеукраїнської наукової асоціації
сходознавства, у створенні якої якнайдіяльнішу участь брали Наркомат закор-
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донних справ та Українська зовнішньоторговельна палата, у травні 1926 р.
Ф.Є.Петрунь став вченим секретарем Одеської філії ВУНАС. Як член ВУНАС
він готує публічні лекції з економіки, політики та культури східних країн, досліджує українсько-татарські відносини, історію й етнологію тюркських народів,
в складі бібліографічної комісії історично-етнологічного відділу працює над
зведеним каталогом східної літератури [40, с. 11-13; 41, с. 32; 21; 26].
На Першому Всеукраїнському з’їзді сходознавців, який проходив 23-27
травня 1927 р. у Харкові, на секційному засіданні історико-етнологічного циклу
Ф.Є.Петрунь виголосив доповідь “Ханські ярлики на Українські землі” [40,
с. 16-17]. Варто зазначити, що ця праця Федора Євстафійовича двічі друкувалася в часописі “Східний світ”. Вперше – 1928 року в друкованому органі
ВУНАС [33], вдруге – у відновленому Інститутом сходознавства ім. А.Кримського НАНУ в рубриці “Зі спадку наших попередників” [34]. І це не випадково,
адже й сьогодні запропоновані автором гіпотези є предметом гарячих дискусій [43; 44].
У 1929 р. на засіданнях комісії історії та етнології тюркських народів Одеської
філії ВУНАС у присутності гостей з німецького та японського консульств було
заслухано ряд доповідей, серед яких був і виступ Ф.Є.Петруня “Молдавська
та ногайська людність у степовій Україні” [46, спр. 27682, 27683].
На Другому з’їзді ВУНАС (Харків, 1-6 листопада 1929 р.) на історичну
секцію серед інших представили виступи одесити Ф.Є.Петрунь (“Ногайці у
колоніяльній політиці царату”) і О.Б.Варнеке (“До соціяльної і економічної
історії таврійських ногайців”). Учасники з’їзду зустріли їх з особливим зацікавленням і відзначили спеціальною резолюцією – рекомендувати “поставити
на чергу виучування решток ногайської людности у межах СРСР” [46,
спр. 22917, арк. 1 зв.; 40, с. 16]. В останні дні роботи з’їзду Ф.Є.Петрунь брав
участь в засіданнях комісії з вивчення українсько-турецьких відносин під
головуванням М.Яворського, де обговорювалися конкретні питання взаємодії
української й турецької сторін [40, с. 20].
Проте вже через два тижні після з’їзду до філій було направлено повідомлення, що правління ВУНАС постановило заснувати при Інституті марксизмуленінізму товариство марксистів-сходознавців, а ВУНАС ліквідувати. Було
оголошено про перехід на вищий щабель – “організацію войовничого марксоленінського сходознавства” [40, с. 22]. Практично одночасно розпочалися
репресії. В грудні 1929 р. Ф.Є.Петруня було заарештовано в с.Цебриково, де
він перебував у відрядженні. Його безпідставно звинуватили у протидержавній
змові і засудили до трьох років таборів. На щастя, через тринадцять місяців,
на початку 1931 р., він був звільнений [17, с. 17-18].
Саме в цей час було також знищено підготовлений до видання комісією
дослідження історії Степової (Полудневої) України великий збірник статей
“Полуднева Україна” (1931 р.). Серед анонсованих статей була і праця Ф.Є.Петруня “Українські степи за ранньої татарської та за литовської доби. Замітки
і зауваження” [16].
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Про цей період діяльності Ф.Є.Петруня “езоповою мовою” сказав видатний український історик і знавець картографії Я.Р.Дашкевич: “однак дослідженням спадщини Боплана Петрунь займався недовго (не без зовнішнього
впливу)” [9, с. 226]. На наш погляд, саме з огляду на той “зовнішній вплив”
не слід брати до уваги наступне критичне зауваження Я.Р.Дашкевича про
дослідження з картографії Ф.Є.Петруня, які “зупинились немов на половині
дороги, хоча він мав у своїх руках набагато ширший матеріал, ніж його попередник [мається на увазі Ф.Бруун (1804–1880). – С.Т.]. Та й ці праці, цінні своєю
фактографією, відбивають тільки можливості використання картографічних
даних, а не є дослідженнями, з історії картографії” [8, с. 97].
До оцінки наукової діяльності Ф.Є.Петруня більш зважено підійшов авторитетний дослідник історії картографії Р.І.Сосса. “Плідно працював на ниві історичного картознавства Південної України, особливо в 20-х рр. ХХ ст., доцент,
завідувач кафедри фізичної географії Одеського державного університету
Ф.Є.Петрунь (1894–1963) – автор понад 150 наукових та науково-популярних
праць, зокрема з картографії минулого, історичної та фізичної географії, з
котрих опубліковано лише 45. Основним об’єктом досліджень ученого була
історична географія Півдня України від так званої ранньої татарської доби ХІІІ–
ХІV ст. до кінця ХVІІІ ст. з широким використанням давніх карт як історичних
джерел ...” [38, с. 180].
У 1932–1933 рр. Федір Євстафійович працює науковим співробітником
Українського науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації і викладачем Одеського інженерно-меліоративного інституту. З 1933 р. розпочалася
його педагогічна і наукова робота в Одеському педагогічному інституті, а з
1941 р. – в Одеському університеті [36, с. 136].
Під час війни Одеський університет був евакуйований спершу в Майкоп,
а потім – в Байрам-Алі. У Майкопі Ф.Є.Петрунь став виконувати обов’язки
завідуючого кафедрою фізичної географії, а згодом ще й метрології, гідрології
і картографії. За його свідченнями, написав в евакуації 3 томи (до 100 друкованих аркушів) історії географії України [15, с. 67-68]. На жаль, під час війни
було втрачено картографічне (близько 200 старих карт й їх копій) зібрання
вченого [38, с. 180].
8 липня 1944 р. в Байрам-Алі на Вченій раді університету Ф.Є.Петрунь
захистив кандидатську дисертацію на тему “Пути и подступы к Днестру.
Очерки по истории русской географии второй половины XVIII в.” [28]. Студентка воєнних років, пізніше доцент кафедри фізичної географії ОНУ, Ю.О.Амброз
згадувала, що їй “випало щастя слухати лекції Ф.Є.Петруня з фізичної географії
СРСР. Ці лекції були глибинними за своїм змістом ... чудовими за формою
викладу. До цих пір пам’ятаю оплески, якими був нагороджений Федір Євстафійович за публічну лекцію “Шляхи та підступи до Одеси”, прочитану навесні
1944 р., напередодні звільнення Одеси від фашистських загарбників” [2, с. 4].
У 1949–1963 рр. Ф.Є.Петрунь очолював кафедру фізичної географії Одеського державного університету. Також він був заступником декана і деканом
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географічного факультету (1949–1952) [45, с. 10-11]. Незважаючи на свої унікальні, енциклопедичні знання, так і не став професором. Відомий радянський
географ, москвич Ю.Г.Саушкін (1911–1982), який надзвичайно тепло згадував
про свої прогулянки Одесою з Ф.Є.Петрунем, з жалем відзначив у своїх спогадах,
що його кандидатська дисертація не була опублікована, а підготовлена докторська дисертація “Географія лісового покриву південного лісостепу і байрачного
степу правобережної України в історичний час” не могла бути захищеною вже
за станом здоров’я її автора [37, с. 115].
Професор С.Я.Боровий (1903–1989) у своїх спогадах зауважує, що всі
роботи Федора Євстафійовича були на міцному фундаменті та вводили в
науковий обіг нові факти. На його думку, Ф.Є.Петрунь залишив після себе
небагато опублікованих робіт, оскільки він працював “у такій вибухонебезпечній ділянці, як історія України”. Володіючи великими знаннями з історичної
топографії Північно-Західного Причорномор’я, Ф.Є.Петрунь, за твердженням
С.Я.Борового, виклав усі зібрані відомості в кількох рукописних дослідженнях,
знищених невігласами після смерті автора [6, с. 140].
Захоплення історико-географічними студіями поділяв син Ф.Є.Петруня
Віктор (1922–2005), за освітою інженер-геолог. Він зібрав багатотисячну
колекцію петрографічних зразків і археологічних артефактів, яку подарував
Одеському археологічному музею НАН України. Результати археолого-петрографічних досліджень Віктора Федоровича дозволили зробити історикам
важливі висновки з приводу джерел кам’яної сировини первісної людини,
шляхів розповсюдження виробів з каменю, міграції народів тощо [11].
На наш погляд, плідна діяльність Ф.Є.Петруня в царині історико-географічної науки недооцінена сучасними істориками та заслуговує на більш
поглиблене вивчення, з урахуванням його неопублікованих праць.
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Резюме
В статье показана многогранная научная деятельность уроженца
Подолья, преподавателя Одесского университета, известного историкогеографа Ф.Е.Петруня (1894–1963). Проанализированы его работы, посвященные историко-географической проблематике.
Ключевые слова: историческая география, история Украины, история
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