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3 травня 2012 року минуло 125 років від дня народження українського 

літературознавця Миколи Калениковича Гудзія (1887-1965).  

Народився в Могилеві-Подільському в сім’ї небагатого чиновника. 

В 1900 р. закінчив двохкласне міське училище в Могилеві. Вчився в 

реальному училищі с. Комрат Бессарабської губернії, а в 1902 р. перевівся у 

Вінницьке реальне училище. 

В 1907 р. поступає в Київський університет на історико-філологічний 

факультет, який закінчив з золотою медаллю. 

Читав лекції у Таврійському університеті м. Сімферополь, а в 1922 році 

став професором  Московського інституту історії, філософії і літератури  

ім. М.Г. Чернишевського. В той же час був дійсним членом Державної 

академії художніх наук. Довгий час М.К.Гудзій завідував також і відділом 

давньоукраїнської літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка, був 

головою комісії по історії філологічних наук при відділі літератури і мови 

Академії наук. 

В 1910 р. «Русском дипломатическом веснике» вийшла перша наукова 

праця М.К.Гудзія, присвячена науковому українському списку «Прения 

живота и смерти». Його підручник «История древней русской литературы» 

витримав багато видань і був перекладений  англійською мовою. Значним 

внеском у викладанні давньої російської літератури була його «Хрестоматия 

по древней русской литературе». 

Документальні матеріали фонду М.К.Гудзія були передані 

Центральному державному архіву – музею літератури і мистецтва України в 

1967-1968 рр. сестрою фондоутворювача, в стані розсипу, кількістю 8,5 кг і 

зберігаються  в  його особовому фонді (ф10;оп.1,2) і становлять значний 

інтерес для дослідників, що вивчають його життєвий і творчий шлях.  

У фонді ми знаходимо матеріали за 1900-1965 рр., основну частину 

яких складає епістолярна спадщина. Серед епістолярії: листи 

О.Білецького(ф10;оп.2; спр.2), І.Білодіда (ф10;оп.1; спр.23), С.Ефремова 

(ф10;оп.2; спр.3)Є.Кирилюка (ф10;оп.1; спр.74), Ю.Кобилецького (ф10;оп.1; 

спр.77), С.Крижанівського (ф10;оп.1; спр.86), О.Купріна (ф10;оп.1; спр.91), 

С.Маслова (ф10;оп.1; спр.99), О.Назаревського (ф10;оп.1; спр.111) 

М.Рильського(ф10;оп.1; спр.136), П.Руліна (ф10;оп.1; спр.143), 

І.Свенцицького(ф10;оп.1; спр.148), та ін. 

Набагато менше біографічних та образотворчих матеріалів, серед яких 

значний інтерес становить фото М.Гудзія в групі з В.Перетц, В.Масловим, 

С.Масловим та ін./1910-1915рр./ (ф10;оп.1; спр.217,219) 
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