
                                   Інформаційний лист 

 

 

20 вересня 2012 р минуло 120 років від дня народження українського 

літературознавця, шевченкознавця Новицького Михайла Михайловича (1892-

1964). 

Народився митець в м. Ніжині Чернігівської обл. у родині канцеляриста 

міської управи. 

З 1920 р. він працює в комісії по виданню пам’яток новітньої 

української літератури Академії Наук. 

 Згодом - старшим науковим співробітником при Будинку-музеї 

Т.Г.Шевченка, у Державному музеї Т.Г.Шевченка. Був консультантом під час 

зйомок художнього фільму  «Тарас Шевченко» режисера І.Савченка. Брав 

активну  участь у виданні творів Т.Г.Шевченка. До речі,  за його участю 

здійснено близько 30 різних видань творів Т.Г.Шевченка. 

 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України 

зберігає документи особового фонду Михайла Новицького (ф.1; оп.1за XIX 

ст. - 1968).  

Значна кількість документів представлена творчими матеріалами.   

Серед них:статті «Біографи Т.Шевченка Чалий та Кониський»(ф.1;оп.1; 

спр.1), консультаційнї матеріали до фільму «Тарас Шевченко»(ф.1;оп.1; 

спр.3), «Новые материалы о Т.Г.Шевченко»(ф.1;оп.1;спр.7), «Тарас Григорьевич 

Шевченко. К его биографии. 1847г.»(ф.1;оп.1;спр.11), рецензії на книги І.І.Пільгука 

«Шевченко - основоположник нової української літератури»(ф.1;оп.1;спр.13), 

Л.Хінкулова «Тарас Шевченко 1814-1861» (ф.1;оп.1;спр.14), на роботи Л.Кодацької 

«Листи до Т.Г.Шевченка»(ф.1;оп.1; спр.16), нотатки та виписки до біографії 

Т.Г.Шевченка (ф.1;оп.1; спр.38, 40), про предків та родичів Т.Г. Шевченка з 

метричних книг Звенигородського повіту (ф.1;оп.1; спр.43), про роботу 

Т.Г.Шевченка у Київському університеті у 1846р. (ф.1;оп.1; спр.55), про 

останні роки життя, хворобу та останній день життя Т.Г.Шевченка (ф.1;оп.1; 

спр.63). 

 Творчість Т.Г.Шевченка представлена численними документами різної 

тематики. Тут і листування Т.Г.Шевченка(ф.1;оп.1;спр.99-104), Т.Г.Шевченко та його 

сучасники(ф.1;оп.1;спр.105-135). Велика кількість документів представлена з 

історії України (ф.1;оп.1; спр.136-150), історії мистецтва та культури Росії(ф.1;оп.1; 

спр.151-180), з історії Європи(ф.1;оп.1;спр.181-192), релігії(ф.1;оп.1;спр.193-

197), книгознавства (ф.1;оп.1;спр.198-203), військової справи (ф.1;оп.1;спр.204-210), 

краєзнавства (ф.1;оп.1; спр.211-214). 

          Епістолярна спадщина представлена листами Михайла Новицького до 

літературознавців І.Айзенштока (ф.1;оп.1;спр.261), І.Зільберштейна 

(ф.1;оп.1;спр.263),Ф.Сарани(ф.1;оп.1;спр.268),М.Яшека(ф.1;оп.1;спр.

271), письменників М.Рильського(ф.1;оп.1;спр.267), Л.Смілянського(ф.1;оп.1;спр.269), і 

серед кореспондентів М.Новицького – письменники Б.Антоненко-Давидович 

(ф.1;оп.1;спр.274),Л.Вишеславський(ф.1;оп.1;спр.282),Д.Красицький 

(ф.1;оп.1;спр.305), літературознавці К.Дорошенко (ф.1;оп.1;спр.291), 



Ю.Меженко(ф.1;оп.1;спр.317),А.Костенко(ф.1;оп.1;спр.304), Є.Шаблівський 

(ф.1;оп.1;спр.351), музикознавець Л.Кауфман (ф.1;оп.1;спр.296) та ін.  

             Зацікавлення у користувачів викличуть матеріали про реабілітацію 

М.Новицького (ф.1;оп.1;спр.381). Особливо цікавили шевченкознавця 

матеріали, зібрані для своїх робіт (ф.1;оп.1;спр.396-426). 

              Документи про фондоутворювача представлені статтями М.Рильського, 

О.Білецького, Є.Кирилюка(ф.1;оп.1;спр.435,436). 

               Серед образотворчих матеріалів - фотопортрет М.Новицького, а 

також фотографії, пов’язані з життям і творчістю Т.Г.Шевченка(ф.1;оп.1;спр.448-

455). 

               Зберігаються також листи діячів літератури і мистецтва до дружини 

М.Новицького Р.Товстухи-Новицької. Серед кореспондентів літературознавці П.Жур, 

Ю.Меженко, П.Моренець, Ф.Сарана та ін.. (ф.1;оп.1;спр.456-484). 
 

Інформаційний лист підготувала 

головний спеціаліст відділу  

використання інформації документів  

ЦДАМЛМ України 

Гайворонська А.А. 

Тел.: 278-44-81 

 


