Таїсія Сидорчук

До історіі відзначення тисячоліпя

хрещення Русі-України: за матеріалами
архіву Омеляна Пріцака
У статті вперше аналізується комппекс документів особового архіву
видатного українського вченого Омеляна Пріцака , в яких відображено
процес підготовки та відзначення 1000-піття хрещення Русі- України.
Головну увагу звернуто на принципи систематизації даного комплексу
документів в архіві вченого, а також зміст і особливості матеріалів
«Гарвардського Проекту» та роль

Украінського наукового інституту

Гарвардського університет'f в його розробці і реалізації.
Ключові слова: тисячолітній ювілей, архівна колекція, архівний документ,
Гарвардський Проект.
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Хрещення Київської Русі розrлядається науко вцями як історична

nодія, що обумовила кардинальні цивілізаційні, сусnільно-nол ітичні
і духовно-релігійні зміни у Східній Євроnі з подальшим велико

масштабним впливом на розвиток всесв і тньої історії. Тисячолітн ій
ювілей

прийняття християнства

в

Київській

Русі хронологічно

співnав із суспільно-духовнимv1 та державно-nолітични ми трансфо
рмаціями у Східній Європі

-

nеріодом nоступової ліквідації одного з

головних чинників світової nолітики

-

Радянського Союзу, що має

також не лише загальноєвроnейське, але й світове значення. Слід

підкреслити символічність збігу в часі

1ООО - ліття хрещення Русі

України і процесу розnаду держави, одним із ідеол огіч них принципів
якої було проголошено войовничий атеїзм. Сам е наnрикінці 1980 -х
рр . у суспільно-духовній царині на тлі за г альної демократизації
суспільства , поступового nовернення свобод і прав людини в Украіні
в ідбулися легалізація і відновлення діяльності Української греко 
к атолицької

церкви

і

Українськоі автокефально ї nравославної

церкви. Комп лексне ВІ'!Вчення відзначення тисячоліття при йн яття
християнства в Київській Русі, подіі, що мала міжнародний характер,

з одного боку, та релігійне відродження в Україні, з другого боку,
nотребує розгляду ціє"і наукової nроблеми у їх nричинно -н аслідкових
зв'язках.

Цілісного дослідження у вітчизняній і зарубіжній науці тема
відзначення

тися'іоліття

хрещення

Русі-України

як

духовно 

релігійної та інтелектуально-культурної поді ї з nоnереднім тривалим
і активним процесом під готовки церковними, науковими , політи 
чними і громадськими інституціями різних країн світу, а також

вивчен н я значення проведення тисячо літнього ювілею в житті
украі нської діаспори, у взаємостосунках

представн иків

р і зних

християнських конфесій, у співпраці українських та іноземних

науковців та впливу на релігійну ситуацію в Радянському Союзі , ще
не отримала . Очевидно, що окремі асnе кти відзначе нн я тисячо

л ітнього ювілею знайшли відображення у ряді праць п редставників
украінського зарубіжжя, які самі були орга нізаторами і учасниками
різних ювілейних заходів 1 . Вітчизняна історіографія теми тисячо 

літньо го ювілею залишається й н ад алі

н е чисельною. Серед

вітчизняних дослідників цієї теми сл ід назвати Ю.В.Недуж ка, який у

2003

р.

захистив

кандидатську

д исертацію 2

та

о п ублікував

монографію 3 • Крім то го, надісланий до редакції << Українського
історичного журналу» •Ювілейний збірник праць наукового ко н гресу
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1ООО-ліття

хрещення Руси- Укра ї ни » спричинив появу у

р.

1991

огляду матеріалів конгресу•.
Зважаючи

не

лише

на

важли вість дослідження

тисячоліття хрещення Русі-Украіни в

1988

р.

-

святкування

подіі, що безnеречно

мала м і жнародний характер, але й вивчення процесу підготовки
відзначення ювілею, особливостей цього процесу в країнах , де
проживала українська діаспора, і в Радянському Союзі , а також ролі
державн~t х ,

нау кових.

релігійних

і

громадських

чинників

та

особистостей , були і залишаються актуальним~' nошук , оnрацю
вання та оприлюднення документів і матеріалів. що зберігаються у
різних державних фондосховищах. приватних колекціях , інститу

ці йних і особових архівах Украіни та nоза її межами. Крім того.
актуальність

дослідження

міжнародного

відзначення

тисячолітнього

ювілею

досвіду

nідготовк~1

хрещення

безnосередньо пов'язана зі святкуванням у

2013

р.

і

Русі- Украінн

1025 -і

річниці

цієї події5 •
Особовий
зберігається

архів
у

видатного

науковій

вченого

бібліотеці

Омеляна

Пріцака,

що

Національного універс~t тету

« Києво-Мо гилянсь ка академія» (далі: НаУКМА) 6 , містить колекцію
ма т еріалів з відзначення тисячолітнього ювілею , яка є однією з

• найбільших

за обсягом, унікальною за змістовним наnовненням та

найбільш різноманітною за видами і жанрами ДОk')'Ментів на сьогодні
в Украіні. Це обумовлено низкою причин. По-перше, у 1980-х роках,
тобто в nеріод підготовки і відзначення тисячолітнього ювілею,

О.Пр іцак очолював створений ннм Український науковий інститут
Гарвардського університету (далі: УНІГУ) , що був чільним науковим
осередком украінського зарубіжжя і брав безnосередню участь у
розробці та здійсненні різних ювілейних заходів. По-друге , О.Пріцак,
я к вчений зі світов~t м і м 'ям і один з найбільш визначн~1х українських
інтелектуалів

у

діасnорі ,

був

автором

концеnції

відзначення

тисячолітнього ювілею всієї українськоі сnільноти закордоном. По

третє, О.Пр іцак, сnолучаючи в собі я к ості кабінетного вченого і
організатора науки. був одним з найактивн і ш~ІХ організаторів і
учасників більшості юві.І"Jейних nроектів, заходів і урочистостей, що

відбувалися в США, Канаді та в Європі . По-четверте. О.Пріцак ,
належав до т и nу вчених, які в наукових дослідженнях домінуюче
значення

надають

nисе м ному

джерелу,

і

тому

в

його

архіві

відклалися , окрім особ~t стих і науково-творчих документів , цілі
комплекс и матеріалів різних закордонних науково-освітніх інспtту-
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цій, міжнародних форумів, наукового і громадсько -культурно го
життя української діасnори.

Комплекс документів, що відображають відзначення тисячоліття
хрещення Русі-України, за документально-інформативною повно

тою,

багатоваріантністю

документів,

наявністю

оригіналів

і

автографів займає одне з центральних місць в архіві О.Пріцака. Після
завершення науково-технічного опрацювання архівні матеріали
вченого складають у фондовій структур і наукової бібліотеки НаУКМА

окремий фонд - Фонд N.21 О. «Омелян йосипович Пріцак (07.04.1919
Видатний вчений, ф ілолог, сходознавець, історик».

- 29.05.2006).

Внаслідок дотримання оптимального співвідношення між принци 
пами

систематизаці ї

ставляться

до

архіву

роботи

з

самого

вченого

документами

і

вимогами,

особового

які

походження

відnовідно до ві тчизнян их nравил та порядку опису особових архівів,
в

процесі

наукового

оnрацювання

та

систематизації

архівної

колекції О.Пріцака, було створено три описи, електронні варіанти

текстів яких викладені на сайті наукової бібліотеки
Матеріали

HaYKMN.
до Опису 1,

тисячолітнього ювілею увійшли

що

включає науково-творчі матеріали та особисті документи О.Пріцака,
а також зібрані ним матеріали і колекції. В свою чергу в межах Опису

1.

від п овідно до його Схеми систематизації в структурі розділу

Матеріали

науково - організаційної

та

викладацької

О.Пр і цака , сформовано окремий підрозділ

- 6.3.5.1.

6.

діяльності
Матеріали

Гарвардського nроекту «Тисячоліття хрещення України » . Крім того,

документи, які безпосередньо чи опосередковано пов'язані з темою
тисячолітнього ювілею, включені також до декількох інших роздІЛІВ

оnису, що обумовлено змістом, видом і типом тих чи інших
документів, а саме, до розділів: 1.Науково-творчі матеріали
О.Пріцака;

З.Листування;

7.Докуме нт и,

зібрані

О.Пріцаком;

8.Докуме нти про О.Пріцака та ін.

Оскільки

УНІГУ на

чолі

з

його

засновником

і

директором

О.Пріцаком виступив інтелектуальним і науково-організ аційним

центром розробки концепції відзначення українською діаспорою

1ооо - ліття хрещення Русі-Україн и та її реал і зації, ТО основний масив
документів тися чолітнього ювілею сконцентровано у розді лі 6.3 .
Організацій но-наукова

та

викладацька діяльн і сть О.Пріцака у

Гарвардському університеті. Понад n'ятнадцять роківроки

ська,

-

•

•

1977- 1992

•W

науково-достдн!Ицька, видавнича, о р ган І зацІина, громад-

публіцистично - по п уляризат орська діяльність УН І ГУ

була
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пов'язана з п ідготовкою і відзначенням тисячолітньо го ювілею. Тому
невипадково це відобразилося і у запропонованій УНІГУ офіційній
назві ком п лексу юві лейних заходів української діаспори

«Гарвар

-

дський Проект Тисячоліття християнства на Русі-Україні» і в його
скороченому варіанті
Для

детально го

-

«Гарвардський Проект••.

відтворення

обставин

початкового

етапу

підготовки тисячолітнього ювілею українською діаспорою історичну
цінність мають матеріали зустрічей і нарад різних ініціативних груп,

що формувалися в

к і нці

1970-х

-

на початку 1980-х років в

середовищі науковців та інтелектуалів. Основними питанням таких
обговорень були ор га нізаці я і проведення перш за все наукової
конференції,

п рисвяченої

тисячолітньому

ювілею,

в идання

її

доповідей та пошук відповідних коштів 8 .

З

1983 р. УНІГУ і його директор О.Пріцак перебирають на себе

науково-орган ізаці йну ініціат иву у підготовці і nроведенн і тисячо

літ н ього ювілею. Саме в сті нах УНІГУ на пропозиці ю тоді шнього
секретаря єпископського комітету для відзначення тисячолітнього

ювілею М. Гринчишина створюється Науково-дорадчий

комітет,

засіданн я якого відбуваються за участі співробітників УНІГУ, владик
та nредставників українських церков , українських науковців та

громадських діячів. 9 Присутність і участь на засіданнях трьох
уповноваже н их синодом Українськоі католицької церкви у справах

т исячоліття митроnолита М.Германюка , єпископів М. Гринчишина і
В.Лостена надавало засіданням значної моральної ваги в очах
української спільноти, в ід підтримки якої залежал и масштаб і успіх
відзначе н ня ювілею. Вже на другому засідання

21 липня 1983 р.

була обговорена і схвалена концепція тисячолітнього ювілею під
назвою «Гарвардський проект», яку підготував О.Пріцак. Учасники
засідання дійшли згоди в тому, що «Гарвардський проект» повинен

позиціонуватися як загальноукраїнський, а не конфесійний . Третє

засідання Науково-дорадчого комітету у Тороюо

2 грудня 1983 р.

проходило за більш чисельнішої участі науковців та громадськи х
ді ячів , а укра ї нська католицька і українська nравославна церкви

були п редставлен і по

7 осіб від кожної.

Звернення іє рархів Украінської католицької церкви з проханням
СТВОр(і!ТИ

...

ЗаГаЛЬНИИ

ПроеКТ

.

ТИСЯЧОЛІТНЬОГО

.

ЮВ І ЛеЮ

..

..

украІНСЬКОІ

діасnо ри.·до О.Пріцака було невипадковим. На той час саме О.Пріцак
- вчений з і світовим ім ' ям, професор німецьких та американських
ун і верситетів ,

перший

професор

кафедри

історії

Украіни

У
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Гарвардському університеті, засновник та директор УН І ГУ, науко 

вець

з

широким

баченням

наукових

проблем,

неординарна

особистість не лише в межах украінсько ї зарубіжн ої спіль ноти, м іг
сформулювати , об~рунтувати і взяти на себе відповідальність
реалізовувати амбітний і великомасштабний nроект. Слід nідкре
слити , що не лише текст кон цепції •Гар вардського проекту » був

напис а ний О. Пр іцаком , але й переважна частина різ номан і тних
обГрунтувань, матер!алів, звернень, інф ор маційних текстів до преси
вийшли

з-під

п ера

вченого ,

підтвердженням

чого

є

десятки

рукоnисних аркушів з нотатками , чорновими варіантами документів

і навіть з фінансовими розрахунками 10 •
О с н овні

пункти

« Гарвардсь ко го

О.Пріцаком, були наступні:

проекту»,

с формульовані

1) заснування кафедри українсь кої

релігійної думки у Гарвардському універси теті;

2)

багатотомне

видання корnусу української досекулярної літератури

мовою оригіналу та в перекладі англійсь кою мовою;
видання історії християнства на Украін і;

4)

3)

Xl-XVIII

ст.

трьохтемне

проведення міжнародних

наукових конференці й". Фактично УНІГУ на чолі з О.Пріцаком брав
на

себе

зобов'язання

керівника,

координатора

і

виконавця

«Гарвардського nроекту» у його науково-орган і заційній частині.
На думку О.Пр іцака , перші три пункти «Га рвардського nроекту»
мали

бути
V

четвертии

Створення

-

виконані

в
•

си·стемі

Гарвардсько го

-

ун івер ситету,

•

•V

а

+

силами ВСІХ укра 1 нських наукових 1нституц1и дІасnори.

кафедри укра ї нської реліг і йної думки

nланувалося

здійснити в структурі Гарвардської теологі ч ної школи за nрикладом
і на основі досвіду заснування трьох українознавчих кафедр в цьо му

ж ун і верси теті' 2 .
Другий пункт « Гарвардського nроекту»

-

багатотомне видання

корпусу української досекулярноі літератури , за задумом О.Пріцака,

належав до пріоритетних і вимагав найбільшої уваги і сил. У своїй
...
...
.
.

аргументац11 вчении опирався на достдження І сторичного минулого

України і Росіі, зокрема, використання і nривласнен ня українськоі
духовної спадщи ни російською державою, наукою і церквою

також

,

а

- на аналіз nроцес ів денаціоналізації, що були характерні і

дпя СРСР, і для США і заці кавленість nолітиків США мати добросу

сідські взаємин и саме в Росією. Для О.Прі цака, я к науковця , була
очевидною загроза і снуванню украінської мови , л і тератури та й

загало м нації в умовах моноnольної радянської ідеології, безальте
рнативного нав'язування сусnільству ідеі трьох братн і х народів,
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п ідтримки радянсь кою владою Російської православної церкви та

її nрагнення провести відзначення

1 ООО-ліття

християнства nід

з н аком єдиної Русі і нівеляції всієї украінської сnадщини. Тому
видання давніх текстів українськоі літератури, які були створені на
українських землях протягом
мало

стати

красномовним

800

років

(

від Х ст. -до початку ХІХ ст.)

свідче н ням

багатовікової духовно

історичної традиції украінсь кої нації. В обг'рунтуванні своіх думок
О. Пріцак п осилавс я на досвід чисельно невеликого ісландського

народу, який спромігся ВІ·1Дати біля 60 томів ісландсь кого епосу' 3 •
О.Пріцак розробив в рам ках «Гарвардського проекту» також окремий
проект цього видання приблизно

40-50

з

англ і йською

обов'язковим

ментува ння

перекладом

перед

світом

томів по

існування

500

сторінок кожний

мовою

для

украінського

задоку

історично

-

літературного спадку. Вчений був переконаний, що це є справою
національної

гід ності ,

яку

nовинна

здійснити

вся

украї н ська

спільнота в діаспорі у зв'яз ку з тисячолітнім ювілеєм , оскільки в

Україні в той час це було неможливо 14 .
Третій

пункт

трьохтомної

« Гарвардсько го

ко лективної

проекту »

праці

nолягав

у

створеннІ

енциклопедично-довідкового

характеру, присвяченої і сторії українських церков від nрийняття

християнства до сучасності , історіі церковного права і адміністрації,
догматичної літератури, церковного мистецтва з історіографіч ними

і бібліографічними дослідженнями та відповідними покажчиками. До
підготовки такого енциклопедично го видання планувалося залучити

українських та іноземних науковців, а видання мало бути надруко
ване окр ім українськоі мови на ус іх мовах українськоі діасnори:
англійській, французькій,

португальській, іспанській ,

німецькій,

італійській, польській, російській 15 •
Четвертий nункт «Гарвардсь кого проекту>• передбачав прове
де н ня двох наукових конференцій, з я ких одна

-

участі перш за все іноземних вче них і друга
украї н сь к их та і н озе м них науковців.

у Равенні (Італія) за
у США за уч асті

-

Організація і

nроведення

конференцій мало бути справою всіх українських наукових установ
діаспори і тому навіть місце її nроведення у США розглядався не
Гарвардський, а Вашінгтонський універс~пет.
Організаційно-коорд и нуюча і матер і ально-фінансова частина

ви конання «Гарвардсь кого проекту» покладалася на всі зарубіжні

..

.

укра1нськ 1

.

.. .

....

.

-

-

церкв и та громадськІ и приватнІ ІНІЦІативи укра1нсько 1

діаспори, для чого був створений

6

квітня

1984

V

р. в Нью-Иорку
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с п еціальний «Комітет

1 ООО-л іття

хрещення Руси-України» на чолі з

С . Ворохом. В архіві О.Пр і цака збері гаються матеріали діяльності
цього Комітету, зокрема протоколи засідань, протоколи нарад
Головної управи

Комі тету, повідомлення, звернення, звіти про

діяльність, спис ки учасників, пропозиці ї різних осіб щодо відзна 
чен ня ювілею тощо 16 •

Процес виконання <<Гарвардського проекту•> безпосередньо
співробітниками
УНІГУ,
структурована - системний
підхід до
організації роботи і розподілу функцій між учасниками , принципи
відбору і залучення виконавців відображено у матеріалах спеці 
альних засідань УНІГУ та ін формаційних повідомленнях, nідгото 

влених для опублікування окрем и ми виданням або у

npeci. 17

Для

розуміння одного з найскладніших питань реалізації «Гарвардського
проекту» в умовах відсутності державної підтр имки

забезпечення,
пошуку і

-

цінними є документи ,

використання

коштів,

фінансового

-

що розкривають шляхи

формування

бюджету проекту,

списки жертводавців, їх біографії та фотографії, фінансові звіти та
ін. 18

Оскі льки О.Пріцак як автор концепції « Гарвардського nроекту» і

як один з головних його виконавців , перебував протягом по над
десять років в активному листуванні з і всіма ключовими особами,
задіяними у реалізації проекту, в його арХІВ І відклалася одна з
найчисельн іш их

колекцій

листів

щодо

тисячол і тнього

ювілею.

Умовно цей еп істолярний комплекс документів можна nоділити на

два блоки: офіційне листування і п риватне листування. Офі ційне
листування включає окрім лист ів до О.Пріцака та йо го листів до
інших

інсти ту цій,

також

листування

між

іншими

установами

і

особами. В листах висвітлюється фактично весь перебіг nідготовки
•

ТИСЯЧОЛІ Т НЬО ГО

•

ЮВІЛеЮ

спостережень , дискусій

З

ВИСЛОВОМ

V

•

'

•

НаИрІЗНОМаНІТНІШИХ

думок ,

щодо окремих питань та ін. Тому цей

комплекс листів включений до розді лу

3.5.

Тематичне листування і

систематизований за основним змістовним наnовненням докуме
нтів1 9. З огляду н а те , що О.Пріцак мав під час давні і тривалі дружні

взаємостосунки з багатьма учасниками «Гарвардського проекту .. ,

іноземними науковцями, представниками церкви , особисті листи
більшості з них до О.Пріцака містять також цінну інформацію щодо
тисячолітнього ювілею і є унікальним дж ерелом досл іджен ня цієї
теми. Зокрема, до цієї груп и документів варто віднести листи

(сформовані в окремі архівні справи) кардинала В.Рубіна, єпископа
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М.Гринчишина, професора М.Лабуньки, до ктора С.Вороха, громад
ського діяча Я.Дужого, профе сора О.Мишанича та багатьох інших
осіб. Особливість значної частини листів полягає у тому, що окрім
самого тексту листа вони містять різні додатки у вигляді ко пій і нших

листів, докумен тів, наукових праць, фотографій осіб та фотозо
браження історико-писемних пам'яток та ін.
Враховуючи той факт, що виконання другого пункту «Гарвард
ського проекту•

-

багатотомне видання українськоі літератури

X-

XVIII ст. за масштабами і «Трудоємністю••, nотребувало значних
наукових та матеріальних ресурсів і його виконання було зосеред
жено

в

УНІГУ,

в

архіві

О.Пріцак а

зібрана

найбіл ьша колекція

матер іалів , що відображає весь про цес nідготовки цього унікального
видавничого проекту 20 •
В ідзначення тисячолітньо го ювілею О.П ріцак бачив і як нагоду, і
як обов'язок,

і

як

шанс для українських інтелектуалів nочати

здійснювати те, що є принципово важливим для існування і розвитку
кожної

нації,

а

саме

збереження

-

матеріально ї сnадщини 2 '.

його

багатовікової духовної

слова зі

встуnу до

і

концепції

" Гарвардсь кого nроекту» красномовно про це свідчать: «Твори
культури належат ь тим, що їх вміють ці нуват и , хто їх студіює, видає

і робить живою частиною своєї структури мислення. Тільки в такий

сnосіб nостає культурна тривал ість і єднання людей різних епох». 22
Вчений

розумів,

що

відз наче ння

тисячолітнього

ювілею

не

обмежується і н е завершується самою датою. Крім того , такі великі
nроекти реал і зуються не
.

.

Інституту 1 громадськими

ресурсами одного університетського
.ІНІЦІативами
. .
.
.
.
дІасnори, а мають здІисню.,;

ватися за участі академічних і наукових установ цілої держави з
відповідними людс ькими і фінансовими ресурсами .
О.Пріцак

разом

з

очолюваним

ним

УНІГУ

в

черговий

раз

продемонстрував, що можна творити не можлив е . Відповідно до
«Гарвардського проекту» і виходячи з існуючих обставин зусилля в
першу

чер гу

були

спря мован і

на

проведен ня

міжнародного

конгресу, nрисвяченого Тисячоліттю хрещення Русі- України 23 • Як і
nланувалося, конгрес відбувався у Равенні (Італія) за активної
співучасті найстаршого у св іті Балонеького університету, відділу
культури міста Равенни та Асоціаціі італійських слав істів. Конгрес

тривав з 18 по 24 !КВітня 1988 р. і в ньому взял и участь понад 150
учасників зі всього світу, 60 з яких нау ков ці , в то му числі з Академії
нау к УРСР. Матеріали конгресу українською, італійською, англій-
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ською ,

французькою

і

німецькою

м о вами,

були

оnрацьовані

сnівробі тн иками УНІГУ і надрукован і у спеціальному виданні «Harvard

Ukrainian Studies•

у двох томах

.24

За вдання «Гарвардського nроекту" видати багатотом н ий корnус
української

літератури

сформувався

як

один

з

центральних

видавничих nроектів УН І ГУ п ід за г альною назвою «Гарвардська

б і бліотека давньої ук р аїн с ь к о ї літ е ратури » . Сnівробітниками і
особисто О .П ріца ком був п роведений nошук і вивченн я украіІ~ських
nисемних nам ' яток у різних ун і верс и тетських , б і бліотечних ,
музейних, архі вних фондах світу, складений їх nерелік, що нараховує
nонад 50 т омів, визначені хроноло гічн і межі - 1050-1798 рр . ,
вико н ано мікрофільмува н ня з оригі налів окремих nам ' яток. Оскільки
твори давнього украінського nи сьменства були створені церков н о -

-

,

слов янською , давньоруською, середньоукраtнською, л а тинською

і n ольською мовах, було вирішено видават и їх у трьох сер і я х ;
фототиnічне видання оригін алів , англ і йською та сучасною ук р аїн 
с ькою мовами. За фінансової підтримки української громади в

д іас n орі надр у кова н о сім томів, в кожному з яких оригінальному
тексту nередує всту п на стаття та бі бліограф і я. В архів і О.П рі ца ка

зібраний

ко мплекс

документів ,

що

відображає

весь

nроцес

підготовки « Гарвардської б і бл і отеки дав ньої української літер атури•
та nроведеної великої досл ідницької роботи над кожн им вида ни м і

nланова н им томом 25 • Час ти н а під готовлених томів залишаєт ься
ненадрукованою.

Довідник « Тисячоліття українс ь кого х р исти янства•• перебуває в

стадії п ідготовки; п ерший том , у nідготов ці З О-ти розділів якого взяли
•

•

•

•

V

V

•

...,

участь ВІДОМІ науковцІ свІту, має готов ии ру коnиснии варІа нт, други и

і третій томи лише формуються. Заснування кафедри украї н сь ко ї

теоло гії у структурі Гарвардсько·і теологічної школи було погоджено
О.П ріцаком

з

адм і н і страцією

Гарвардсь кого

університету

і

її

від криття залежало виключно в ід внеску у сумі

що українська сторо н а ви ко н ати не мо гла .

1 мільйо н а дола рі в ,
3 1988 р. до реаліза ції

nроекту, зокрема до nідготовки «Гарвардської бібліотеки дав ньої
українськоІ літератури • були залучен і українські науковці в на чол і з
О . М ішаничем, що також відображено у документах архі ву О.Прі ца ка.
Висновки;

1.

У п ідгот овці і пров еденні т и сячол ітнього ювілею укра їнсь ка

діаспора об' єд н ала людс ькі , інст и туційні, духовні і ма т ер і альн і
ресурси у всіх країна х nоселен н я, створ и в ш и цілу низку к оорди-
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наційних

комітетів,

участь у яких

взяли

представники

різних

християнських конфесій й політичних поглядів, церкви , наукових

осередків та громадських організацій.
2. •Гарвардський Проект» підготовки і відз начення 1ООО-ліття
хрещення Русі - Украіни , розроблений О.Пріцаком, став багато
річною програмою консолідованої діяльності української діаспори і
пізніше наук овців з України.
З. Колекція матер іалів з підготовки та відзначення тисячоЛІття

хрещення Русі-України в особовому архіві О.Пріцака є однією з
найбільших за обсягом і цінною з огляду на змістовне наповнення,
наявність оригінальних документів, різноманітність видІВ документів
та хронологічні межі їх створення.

4.

В архіві О.Пріцака наявні документи відзначення тисячо

літнього ювілею, які дають можливість інформативно та хроно
логічно відтворити всі етапи і особливості підготовки і святкування

1000-ліття хрещення Русі-України українською діасnорою.
5. Український науковий інститут Гарвардського університету
відІграв

ключову
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SUMМARY

Tayisiya Sydorchuk
То the history of the ce/ebrating the Millennium of Christianity in Ukraine: for
the materials from the archive Ьу Emelyan Pritsak
Т11е author undertakes the first attempt to study the documents of t/1e ce/ebration of the МіІІеппіит of Rus-Ukraine C/7ristianity from the personal archives of the prominent Ukrainian scholar of Ome/yan Pritsak. Тhе main attention in research is turned to delineate the princip/es of systematization these
documents in the archival collection of О. Pritsak as we/1 as the content and
the peculiarities ot the documents of the Harvard Project of the Harvard Ukrai-

