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У цьому році виповнюється 125 років від дня народження українського 

літературознавця Олександра Андріановича Назаревського (1887-1977). 

Народився науковець у м. Златополі (зараз м. Новомиргород Кіровоградської 

обл.). 

Після закінчення Уманської чоловічої гімназії восени 1906 року він вперше 

переступив поріг Київського університету св. Володимира, який закінчив у 1910 р. 

Все його свідоме життя пов’язане з цим навчальним закладом: тут він здобув 

освіту, готувався до наукової і педагогічної діяльності, став викладачем і вів 

наукову роботу. 

Наукові інтереси О.А.Наразевського зосереджувалися головним чином у 

галузі давніх східнослов’янських літератур. Розшуки, облік, науковий опис, 

бібліографія, вивчення і видання пам’яток старовинної писемності завжди 

перебували в центрі його уваги («Хождение богородиці по мукам» в українських 

списках XVII-XVIII ст. 1906р.).   

Як один з найкращих знавців гоголівських рукописів, він чимало зробив для 

академічного  видання творів М.В.Гоголя, крім цього брав участь у роботі над 10-ти 

томником творів Т.Г.Шевченка, створив цикл мемуарних нарисів про В.М.Перетца, 

В.П.Андріанову-Перетц, С.І.Маслова, М.К.Гудзія та ін. 

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України зберігає 

документи особового фонду О.А.Назаревського(ф.7,оп.1, спр.1-102). 

Серед матеріалів творчої діяльності вченого – філолога - наукові праці «О 

жанровой природе «Слово полку Игореве» (ф.7,оп.1, спр.1), «Из истории русско-

украинских связей. Старинные книжные легенды и их связи с русским и украинским 

фольклором» (ф.7,оп.1, спр.2), «Проект плана работи над III и  IV томами 

академического издания Т.Г.Шевченка» (ф.7,оп.1, спр.4), «Схема коментариев к 

русским повестям Т.Шевченко» (ф.7,оп.1, спр.5), а також статті, доповіді, 

спогади(ф.7,оп.1, спр.6-8). 

Серед адресатів О.Назаревського – його рідні та близькі, М.Білецький, 

Л.Булаховський, П.Тичина та ін. (ф.7,оп.1, спр.9-19). 

Серед кореспондентів вченого – рідні, М.Алексеєв, В.Андріанова-Перетц, 

С.Маслов(ф.7,оп.1, спр.20-26). 

У фонді також представлені матеріали  до біографії літературознавця – 

трудовий список, характеристика(ф.7,оп.1, спр.27-33), а також матеріали службової 

та громадської діяльності (ф.7,оп.1, спр.34-49).  

Світлини представлені індивідуальними фото О.А. Назаревського, у групі з 

учнями Уманської і Київської гімназій, листівками з видами особняка Фундуклея, 

міст Воронежа, Києва, Одеси, Полтави, Харкова(ф.7,оп.1, спр.65-80). 
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