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Розглянуто життя й основні етапи діяльності археолога і мистецтвознавця Миколи Оме-
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Видатний український учений: 
археолог, етнолог, мистецтвознавець, музеєзна-
вець, художник і громадський діяч Микола 
Омелянович Макаренко (4.02.1877. 
Москалівка, тепер Роменського р-ну Сумської 
обл. – 4.01.1838. Томськ) був жертвою 
сталінського тоталітарного режиму. У 1934 р. 
він, єдиний з учених, що входили у комісію з 
оцінки Михайлівського Золотоверхого монас-
тиря та Софіївського собору, не підписав акту 
на їх знесення, був заарештований, а в 1938 р. 
розстріляний.  

Основні архівні документи було 
вилучено органами НКВС, тому так важливі 
будь-які матеріали про його життя і наукову 
діяльність. 

Головну увагу у статті зосереджено 
на архівних документах, що збереглися в 
Санкт-Петербурзі, зокрема у фонді Російсь-

кого імператорського археологічного товариства, членом якого він був з березня 
1907 р. [4. Ф. 3. Оп. 1. Спр. 302. Арк. 20] і за дозволом якого проводив археоло-
гічні розкопки та дослідження. 

Навчався майбутній учений у Лохвицькій гімназії та Центральній школі технічного 
малювання барона А. Штігліца в Санкт-Петербурзі, де одержав звання художника першого 
розряду, а через три роки закінчив ще й Археологіч-ний інститут (1905). 

Дослідницьку діяльність розпочав в Ермітажі, де отримав посаду канди- 
дата, а далі асистента й помічника охоронця Імператорського музею. Ермітаж 
став публічним ще з 1852 р., але право на його відвідування мала тільки  
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придворна знать і багаті гості. Молодий учений тісно співпрацював з Імператор-
ським археологічним товариством. У березні 1907 р. Микола Макаренко разом з 
Федором Вовком, що повернувся з-за кордону, стають його членами-
співробітниками [4. Ф. 3. Оп. 1. Спр. 302. Арк. 20]. Збереглися протоколи 
засідань, де періодично згадуються їхні прізвища. М. Макаренка з Ф. Вовком 
пов’язували спільні інтереси із проблематики вивчення старожитностей 
України. Якраз за сприяння М. Макаренка учню Ф. Вовка О. Алешо після смерті 
свого учителя вдалось перевезти з Петербурга до Києва його науковий архів і 
бібліотеку. На основі цих матеріалів в 1921 р. створено Музей (кабінет) антропо-
логії ім. проф. Хведора Вовка [5].  

У петербурзький період життя М. Макаренко друкувався в журналі 
“Старые годы” та викладав на Вищих жіночих архітектурних курсах. 

Археологічні дослідження М. Макаренко розпочав уже в 1903 р. У фонді 
Археологічного товариства (Петербург) збереглися матеріали розкопок М. Макаренка 
в Оренбурзькій та Тверській губерніях. 30 квітня 1903 р. він одержав відкритий лист 
за підписом графа Бобринського на здійснення цих досліджень. На той час 
М. Макаренко був ще студентом Археологічного інституту. Збереглась його візитна 
картка [4. Арх. 82. Арк. 6], перелік кременевих знахідок Ліхачевського могильника [4. 
Арх. 82. Арк. 41], опис знахідок в Оренбурзькій губернії [4. Арх. 82. Арк. 43], Звіт про 
роботу в Орському повіті (пос. Красногорський [фото речей (коралі, ніж, меч)]; зі 
Свистуново Тверської губернії, план розкопок [4. Арх. 82. Арк. 43–55]. Слід 
зазначити, що фото дуже доброї якості. 

У 1905 р. М. Макаренко проводив розкопки в Харківській губернії 
(Салтово і Верхнє Салтово, Донецького городища на березі р. Уди, а також у 
Воронезькій губернії (Валуйськ, Герасимівна). Збереглися документи, 
кресленики та рисунки на 18 аркушах [4. Р.Т. Арх. 803. Арк. 1–18]. 

У наступному 1906 р. М. Макаренко проводив дослідження в Ромен-
ському повіті (м. Глинськ та с. Шумська, Малі Будки) [4. Р.Т. Арх. 827. Арк. 8–
9]. Городище “Монастирище” на Полтавщині, яким Макаренко зацікавився у 
тому ж році, стане місцем довготривалих розкопок, результати досліджень буде 
опубліковано в 1925 р. [4. Р.Т. Арх. 827. Арк. 1–7]. Серед документів: план 
траншеї, знахідки, рисунки. 

Як уважає автор статті “До історії дослідження городища Ведмежого” 
В. Звагельський, М. Макаренко був фактично єдиним, хто протягом 30 років 
займався вивченням роменських пам’яток [1. С. 129]. В архіві Санкт-Петер-
бурзького відділення Інституту археології зберігаються плани могил, рисунки 
знахідок, розрізи валів пам’яток Воронезької, Катеринославської, Полтавської 
губерній за 1907–1919 рр., виконані М. Макаренком [4. Р.Т. Арх. 837. Арк. 10]. 

Надзвичайно вагомою працею вченого було написання в 1916 р. 
“Короткого путівника” по Ермітажу. Попередній путівник, підготовлений 
охоронцем Ф. Жілем у 1864 р. на той час дуже застарів. Музеї поповнились 
новими експонатами, археологічними речами. Путівник М. Макаренка має 307 
сторінок й ілюстрований 116 малюнками. Він не втратив свого значення до 
сьогодні, адже подає конкретні відомості про всі речі дореволюційного періоду.  
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Окрім того, М. Макаренко написав працю “Художні скарби Ермітажу” 
(1916). У той же час учений збирає різні старожитності (церковного вжитку, 
прикрас, оздоблення) для музею при Центральному училищі технічного малю-
вання і в 1916–1917 рр. стає віце-директором цього музею. Активно бере участь 
в Товаристві заохочення мистецтв, досліджує мистецьку спадщину Т. Шевченка, 
мозаїчне мистецтво в Росії. До 100-річчя від дня народження свого знаменитого 
земляка, видає працю “З артистичної спадщини Шевченка” (1914). Тоді ж таки 
Ф. Вовк сприяє виходу в світ альбому “Малюнки Шевченка” у 2-х томах.  

Підсумком багаторічних дослідів стала праця М. Макаренка “Городища і 
кургани Полтавської губернії” (1917). 

Археологічна діяльність вченого тісно і нероздільно пов’язана з мистец-
твом. Він не тільки самостійно виготовляв кресленики, рисунки, робив розрізи, 
плани до звітів, а й художньо оформляв, малював, ілюстрував різні видання, до-
сліджував орнаменти стародавніх книг, скульптуру і різьбярство Київської Русі. 

В Петербурзькому архіві збереглися рисунки до праці О. Спіцина 
“Инкрустации” [4. Р–I. Арх. 491. Арк. 1–37], “Шаманськие изображения” [4. Р–I. 
Арх. 829. Арк. 1–4], “Предметы с выемочной эмалью” [4. Р–I. Арх. 649. Арк. 1], 
різних знахідок (фібул, прикрас, стріл і пластинок) [4. Р–I. Арх. 874. Арк. 1–4]. 
Заслуговують уваги малюнки М. Макаренка до праці Російського археологіч-
ного товариства “Серебрянные вещи VI в. в Черноморском побережье” [4. Р–I. 
Арх. 875. Арк. 1–3]; рисунок музичного інструмента (свистка), знайденого на дні 
річки Моховиці у Волховському повіті Орловської губернії [4. Р–I. Арх. 914. 
Арк. 1], а також план і розріз пам’ятки біля с. Ромни Полтавської губернії [4. Р–
I. Арх. 264. Арк. 1–4]. 

У 1909 р. Макаренко проводив розкопки в Острозькому повіті Воронезь-кої 
губернії, Шацькому повіті Тамбовської губернії. Серед документів: відкриті листи, 
“перечневий” опис речей, знайдених біля Тайникова. На арк. 25–31 цієї папки – опис 
старожитностей, знайдених під час розкопок у Воронезькій, Кате-ринославській, 
Полтавській і Тверській губерніях [4. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 84. Арк. 25–31]. 

У квітні 1910 р. М. Макаренко разом з М. Реріхом досліджував стародав-
ній Новгород. З Реріхами він знався і дружив ще з училища, підтримував зв’язки 
із знаменитими художниками і в період їхньої еміграції.  

У справі автографи М. Макаренко та М. Реріха “академік Н. Рерих 30 марта 
1910, Мойка 83” [4. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 1–4] та відкриті листи з дозволом на 
дослідження. Навіть під час війни М. Макаренко проводив розкопки у Полтавській 
губернії, цікавився також Перещепинським скарбом, знайденим у 1912 р. 

Після проголошення Центральної ради в Києві М. Макаренко повідомив 
уряд, що в Ермітажі збереглися козацькі знамена й клейноди, які могли б 
прислужитися молодій українській державі як зразок національної символіки.  

За його ініціативою почесний голова Академії Художеств граф Толстой з 
своєї колекції передав до Києва козацькі прапори та клейноди. Ці символічні 
речі мали прислужитися молодій Україні у справі державотворення. 

У 1918 р. М. Макаренко повернувся на Україну для створення Українсь-кої 
Академії Наук та переїхав до Києва. Тоді ж переїхали і брати Реріхи, в дорозі на 
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Україну помер Ф. Вовк. У Києві М. Макаренка було обрано до українського уряду. 
Тут він як член Археологічного комітету досліджував Софіївський собор, Києво-
Печерську Лавру, Михайлівський Золотоверхий монастир, Чернігівський Спас, 
Крейдищанський комплекс неподалік Сум та Маріупольський могильник. Варто 
зазначити, що у науковому архіві Інституту археології НАН України (у Києві) 
зберігається фото-панорама Маріуполя початку 30-х рр. ХХ ст. Фото в дуже 
доброму стані. 

У 20-ті рр. вченому вдалось опублікувати низку фундаментальних дослі-
джень з археології та мистецтвознавства. Його призначили директором Музею 
мистецтв ВУАН, створеного на базі колекції Б. І. та В. М. Ханенків. У 1924 р. 
видає Провідник по цьому музею та упорядковує колекції. 

Під час війни 1914 р. найкращі експонати з музею Ханенків було еваку-
йовано до Москви і Петербургу. М. Макаренко витратив багато сил й енергії, 
щоб в 1921 р. повернути частину картин з Рум’янівського музею, ікон з Третья-
ковської галереї, порцелянових виробів, золотих і срібних речей з Історичного 
музею та Музею Мороза.  

У кінці 20-х рр. брав участь в археологічних розкопках в Ольвії. Д. Щер-
баківський, як замісник голови ВУАКу, в останній день свого життя 6 червня 
1927 р. видав розпорядження про скерування М. Макаренка до Ольвії [6. С. 71]. 

Надзвичайно плідною була співпраця вченого з Роменським, Полтавсь-
ким, Сумським, Прилуцьким, Донецьким, Маріупольським та Чернігівським 
краєзнавчими музеями. Завдяки М. Макаренку ці музеї поповнювались 
етнографічними та археологічними матеріалами. Сумісно з музейними працівни-
ками вчений проводив розкопки, читав лекції, організовував виставки, 
пропагував науку, публікував рецензії, статті та відгуки в місцевих газетах і 
журналах. Саме там тепер потрібно вести пошуки для поповнення бібліографії 
вченого. Його увагу привернув так званий “звіриний стиль” на Україні. На той 
час цим же питанням займався і В. Щербаківський, на статті якого М. Макарен-
ко відгукнувся.  

Останньою працею М. Макаренка було дослідження “Чортомлинська 
ваза” обсягом сім друкованих аркушів з 25 кольоровими таблицями. Відомо, що 
безцінні археологічні речі з Чортомлика та інших українських пам’яток осіли в 
Ермітажі, про повернення їх на Україну мріяли і Ф. Вовк, і М. Макаренко. Перед 
від’їздом з Петербургу вчені склали описи найцінніших речей з метою їх 
повернення на Україну [7. С. 126–127]. 

Ученому судилася трагічна доля, як і багатьом українським інтелігентам. 
Незважаючи на його протест, Михайлівський Золотоверхий монастир підірвали, 
але Софії Київській вдалося уціліти. Французькі діячі підняли голос, що Софія 
належала князівській родині, а значить і Анні Ярославні – королеві Франції і 
радянська влада не наважилася на страшний крок – знищення цієї перлини 
української архітектури. 

У 1934 р. М. Макаренка заарештували за відмову підписати акт на 
знесення Михайлівського Золотоверхого монастиря та Софіївського собору та 
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вислали до Казані, де він три роки працював консультантом Центрального 
музею, викладав в Художньому училищі та реставрував Казанський собор. 

У 1936 р. М. Макаренка заарештували вдруге і відправили у виправну 
колонію м. Томська. 

15 грудня 1937 р. його було заарештовано втретє і постановою “трійки” 
НКВС СРСР засуджено до розстрілу. Убитий 4 січня 1938 р. Поховання 
невідоме. 7 липня 1960 р. М. Макаренка було реабілітовано. Президією 
Верховної Ради від 16.01.1989 р. визнано невинною жертвою сталінського 
терору [3]. Інститут археології НАН України звертався до органів безпеки про 
повернення документації М. Макаренка, але так майже нічого з його наукової 
спадщини не вдалося повернути.  

Родич ученого Дмитро Єлексеєвич 
Макаренко – заступник директора Інституту 
геології, виступаючи на науковій конференції 
1989 р. в Полтаві віднайшов документи про розстріл 
і захоронення в Томську тисяч безневинних людей, 
які були кинені в підземелля, де панувала вічна 
мерзлота. Пізніше сильна течія річки підмила ці 
захоронення. Тижнями плили трупи по ріці, мов 
забальзамовані, бо мерзлота зберегла їх. 
Розповідаючи про це, семидесятирічний вчений 
Дмитро Єлисеєвич плакав і сльози градом котилися 
по обличчі та падали на підлогу. Почали плакати і 
всі присутні на конференції. Мабуть, душа Миколи 
Омеляновича, як і тисяч невинно закатованих 
людей, жадала цього.  

За переказами його сучасників, 
М. Макаренко був статним, високого зросту, з 
гарними рисами, доброго і навіть м’якого 

характеру, але дуже принциповою людиною. Був одруженим, мав єдиного сина 
Ореста (звав його Ором) і дуже любив. Уже в підлітковому віці він допомагав 
батькові на розкопках в Холодному Яру, неподалік Матронівського монастиря 
(в якому колись гайдамаки освятили мечі). В обідню пору юнак пішов купатись і 
потонув, похоронений в кам’яній труні уже на той час недіючого монастиря. 
Смерть єдиного сина була важким ударом для Миколи Омеляновича. 

Сьогодні про мужній вчинок М. Макаренка нагадує пам’ятна дошка на 
побудованім Михайлівській Золотоверхім Соборі в Києві. Варто також зібрати і 
опрацювати його значну наукову спадщину. 

Основні наукові праці Миколи Макаренка 
 “Ломоносов и мозаичное дело в России” (1911); 
 ”З артистичної спадщини Шевченка” (1914); 
 “Городища и курганы Полтавской губернии” (1917); 
 “Музей Мистецтв Української Академії наук: Провідник” (1924); 
 “Чернігівський Спас: Археологічні досліди року 1923” (1929); 
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 “Мистецтво книжки” (1924); 
 “Городище “Монастирище” (1925); 
 “Орнаментація української книжки XVI–XVIII ст.” (1926); 
 “Скульптура і різьбярство Київської Русі передмонгольських часів” (1930); 
 “Маріюпільський могильник” (1933). 
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