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КНИЖКОВІ КОЛЕКЦІЇ Ф.САРАНИ

України В.Касіяном серії з восьми плакатів “Гнів Шевченка 
—  зброя перемоги” з текстами Кобзаря. В книжковому 
зібранні представлені видання творів Т .Ш евченката І.Франка, 
в яких вмонтовано гнівні рядки П.Тичини, М.Рильського, 
О.Довженка, М.Бажана, В.Сосюри, А.Малишка, Л.Первомай- 
ського, що кликали до боротьби з фашистськими загарбника
ми на фронті та до опору на поневоленій ворогами землі.

Важливе місце в історії вітчизняної та світової культури 
поряд з книгознавством, бібліотекознавством, бібліографо
знавством відводиться також бібліофільству. Так, відомі ук
раїнські бібліографи XIX— XX століть, серед них передусім 
М.Комаров, І.Левицьий, Ю.Меженко, М.Ясинський, І.Бойко, 
Ф .Максименко, були й палкими бібліофілами, для яких книга 
стала сенсом життя. “Я книгу паче хліба і солі преємлю” —  
писав в одному з листів до племінника Л.Радченка відомий 
український бібліограф другої половини XIX —  початку 
XX століть С.Пономарьов [5, 3]. Таким палким бібліографом, 
який відомий насамперед науковій громадськості України як 
професіональний бібліограф, був і Федір Кузьмич Сарана 
(1925— 1995).

Ось уже майже сім років, як не має з нами цього відо
мого українського книгознавця, бібліографа та бібліофіла, 
котрий здобув славу та пошану серед вітчизняних фахівців 
літературознавства, книгознавства та бібліографознавства. В 
наукових колах України та за її межами Федора Кузьмича зна
ли як висококваліфікованого бібліографа, хоча мало хто мав 
уяву про його унікальну книжкову колекцію, збиранню якої 
бібліофіл присвятив все своє творче життя. Можливо, внесок 
Ф.Сарани в бібліофільство дещо менший, ніж у бібліографію, 
літературознавство та редакційно-видавничу справу, але не 
менш важливий, бо дає змогу повніше визначити місце цієї 
людини в історії вітчизняної культури.

Протягом усього свого життя Федір Кузьмич збирав 
книжки, передусім з бібліографії, літературознавства, твори 
українських письменників, в тому числі чудові колекції ви
дань Т.Шевченка, А.Тесленка, Ю.Яновського та багатьох ін
ших. Велике щастя, коли закоханість у книгу, яка притаманна 
всім бібліографам, працівникам книжкової сфери, супровод
жує і в професійній діяльності, і на побутовому рівні. Саме 
так було в житті Федора Кузьмича.

Навчання в Київському бібліотечному технікумі, Хар
ківському та Ленінградському бібліотечних інститутах, на 
історичному факультеті Київського університету ім. Т.Ш ев
ченка, а далі бібліографічна та редакторська робота в Укрдер- 
жвидаві, Інституті літератури ім. Т.Ш евченка АН УРСР, ЦНБ 
УРСР (зараз Національна бібліотека України ім. В.Вернадсь- 
кого), видавництві “Українська Радянська Енциклопедія” —  
скрізь він був пов’язаний з книгою. Свідченням цьому є 
значний список його праць, передусім фахових, відображених 
в спеціальному покажчику про його життя та діяльність [12].

Присвятивши все своє життя книзі, вчений завжди 
глибоко її вивчав, працюваз над удосконаленням змісту і 
форми, широко її популяризував. Він зібрав надзвичайно 
цікаву бібліотеку, де крім класичної літератури та довідкових 
видань, знайшли місце листівки, плакати та книги часів 
Великої Вітчизняної війни. Саме завдяки цій колекції ми 
дізнаємося про створення в роки війни народним художником
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Чимало тут рідкісних листівок з українськими текстами, які 
радянські літаки розкидали над окупованою територією. 
Частинами унікальна колекція бібліофіла неодноразово 
експонувалася на різних виставках, але навіть і для сучасних 
фахівців його зібрання —  величезне поле для дослідницької 
роботи, джерело несподіваних і нових відкриттів. Ці видання 
ще при житті Ф.Сарана передав у фонди Державного музею 
книги і друкарства України та Національного музею 
Т.Шевченка [3].

Бібліотека подвижника книги з року в рік систематично 
поповнювалася творами українських прозаїків, поетів, драма
тургів і літературою про їхнє життя і діяльність. Бібліофіла 
пов’язувала щира багаторічна дружба з видатним земляком —  
українським письменником Юрієм Яновським. Протягом ба
гатьох років Федір Кузьмич збирав цінну колекцію видань 
творів великого майстра і матеріалів про його ж ип я  та твор
чість. Ця колекція допомогла йому ж підготувати найповнішу 
бібліографію, присвячену письменникові [6]. До речі, це одне 
з найбагатших книжкових зібрань, присвячених авторові ро
ману “Вершники”.

Чверть віку збирав Ф.Сарана все, що пов’язане із слав
ним ім’ям письменника Архипа Тесленка. Вчений завжди мав 
прихильність до людей важкої долі, бо й сам мав нелегке жит
тя. Внаслідок цього і з ’явилась книжкова колекція про А.Тес
ленка—  людини трагічної долі, яка прожила неповні 30 років. 
Створювалася колекція спільними зусиллями багатьох людей, 
які дарували вченому свої книги та статті, знаючи про його 
захоплення.

Почесне місце в особистій бібліотеці книголюба займали 
довідкові, бібліографічні, книгознавчі видання. Це наукова 
періодика і праці видатних бібліографів, бібліофілів-книго- 
знавців Ю.Меженка, В.Ігнатієнка, М.Ясинського, М.Яшека, 
М.Новицького. Саме завдяки турботам Ф.Сарани вдалося збе
регти і повернути з Санкт-Петербурга до Києва славнозвісну 
колекцію шевченкіани, зібрану Ю .Меженком, одну з найба
гатших в колишньому СРСР.

Особливий інтерес у зібранні викликають видання Ук
раїнського наукового інституту книгознавства, який функціо
нував у Києві в 20— 30 роки минулого століття. Всі вони вже 
стали бібліографічною рідкістю і надзвичайно важливі у нау
ковому відношенні, бо доробок, який був здійснений співро
бітниками УНІКу, ще не перевершений в українському книго
знавстві. В особистій бібліотеці Федора Кузьмича був один з 
перших українських науково-популярних книгознавчих часо
писів “Книгарь”, а також комплект журналу “Бібліологічні 
вісті”, які він передав в 1992 році у Державний музей книги й 
друкарства України до відзначення сторічного ювілею від 
народження Ю.Меженка.

Надзвичайно важливо те, що вчений не тільки дбав про 
збереження цих найцінніших видань, а й охоче давав їх мо
лодим дослідникам, завжди ділився перлинами свого книжко
вого скарбу. Всі, кому пощастило в свій час бути в квартирі 
цієї відданої улюбленій справі людини, могли бачити тисячі 
різноманітних книг, архівних матеріалів, які розміщались на 
саморобних дерев’яних полицях, що займали практично всі 
стіни його порівняно невеликої квартири. Книги, журнали,
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газети, різноманітні листівки, вирізки з газет були скрізь: у 
шафах, на робочому столі, стільцях, ліжку. Закоханість у кни
гу дійсно стало змістом життя Федора Кузьмича, яку він про
ніс через горнило війни, нелегкі післявоєнні роки. Книгу він 
любив, книзі він служив і головною думкою його незадовго до 
смерті була стурбованість про те, щоб це книжкове та архівне 
багатство потрапило в надійні руки. Адже це не просто колек
ція книг, це була передусім робоча бібліотека вченого, джере
ло різноманітної інформації. Протягом багатьох років він ста
ранно комплектував цю бібліотеку, щоб після смерті можна 
було лишити нащадкам значну кількість цінних видань.

Після смерті вченого його унікальна колекція потрапила 
в руки людей, які віддано служать книзі в різних наукових і 
навчальних закладах міста Києва. Так, наприклад, архів відо
мого українського бібліографа М.Ясинського, з яким Ф.Сара- 
ну єднала творча і людська дружба, він особисто передав про
фесору кафедри інформаційних ресурсів і сервісу Київського 
національного університету культури і мистецтв М.Геращен- 
ку. Ще при житті М.Ясинського Федір Кузьмич вважав себе 
його учнем і соратником у галузі бібліографії [7, 8]. Про це 
свідчать відгуки бібліографа про свого старшого товариша на 
сторінках преси та спогади перед студентами КНУКІМ, де він 
певний час викладав спецкурс з історії енциклопедичної 
справи в Україні.

Свій же власний архів за рік до смерті Ф.Сарана запо
відав Інституту літератури ім.Шевченка НАН України. І сьо
годні він займає декілька полиць архіву цього інституту. Тут 
представлено величезне зібрання різноманітних матеріалів 
вченого: покажчика, картотеки, рукописні, машинописні, дру
ковані статті з проблем літературознавства та бібліографії (в 
основному, без дат їхнього написання), а саме: бібліографіч
ний покажчик “Список недостающих книг в Книжной палате 
СССР” (машинопис. —  294 с.), систематичний каталог видань 
ВУАН 1918— 1929 pp. (машинопис. —  176 с.); покажчик “Іс
торія Києва” (машинопис. —  450 с.); картотека “УРЕ 1927—  
1934 pp.”; матеріали персональних бібліографій письменників 
та інших діячів культури (І.Айзеншток, М.Бажан, Я.Галан, 
М.Гуменюк, Ф .Максименко, М.Плевако, М.Рильський та 
багато інших); матеріали до бібліографії праць співробітників 
Інституту літератури та інші матеріали до історії цієї уста
нови; матеріали особистої службово-наукової діяльності в 
редакції УРЕ; його численні робочі картотеки; щоденникові 
записи; епістолярна спадщина (листування з І.Бойком, Ф.Мак- 
сименком, І.Корнєйчиком, І.Срофеєвим та багатьма іншими 
діячами української науки й культури). Тут же знаходиться 
предмет його законної гордості та  захоплення —  значна книж
кова “тесленкіана”, численні різноманітні журнали та газети, 
вирізки з них, а також особистий архів Ю.Меженка, який збе
рігався в його квартирі, —  листування Ф.Сарани з Ю.Ме- 
женком (1948— 1957 pp.), книжкові знаки “Ш евченкіана Б.Ме- 
женка” та інші матеріали.

Величезну книжкову “шевченкіану”, серед якої численні 
видання творів Кобзаря, літературознавчі та історичні дослід
ження вітчизняних і зарубіжних вчених про нього, бібліо
графічні покажчики, присвячені життєвому та творчому шля
ху славетного поета, було передано до Національного музею 
України Т. Шевченка. Федір Кузьмич передав до фонду музею 
також друковані тези шевченківських конференцій, запрошен
ня для участі в шевченківських читаннях, програми шевчен
ківських вечорів, реклами про видання творів Т. Шевченка, що 
друкувалися під час війни та до війни і які нині становлять 
бібліографічну рідкість. Цими виданнями користуються 
працівники відділів при створенні шевченківських виставок, 
найцінніші з них представлені в постійно діючій експозиції 
музею. Ф.Сарана у 1993 році також передав до музею видання 
творів поета часів Великої Вітчизняної війни, листівки та пла
кати цього періоду з текстами поета портрети та уривки тво
рів, фотографії Кобзаря та інші матеріали означеної тематики.

Незадовго до смерті вченого частина його книжкової 
колекції, в тому числі матеріали літературознавця та бібліо
графа М.Плевако, частина архіву Ю.Меженка, література про 
нього, за ініціативи співробітниці ЦНБ АН УРСР К.Скокан 
були передані Архіву-музею літератури й мистецтва в Києві 
(нині —  Центральний державний архів літератури й мис
тецтва) [2].

За останніх шість років свого життя Федір Кузьмич 
передав ЦДАЛМ майже 900 різноманітних документів і понад 
дві тисячі аркушів бібліографічних карток, вирізок, чернеток з 
власного архіву. Це —  унікальні матеріали до “Словника ук
раїнських письменників” : автобіографії письменників та спис
ки їхніх творів, література про життя та діяльність, окремі вір
ші та оповідання письменників і поетів, листи, фотографії, 
картотеки видань творів українських авторів, складені М.Пле
вако, машинопис його статті про розвиток української літера
тури другої чверті XIX ст. Серед документів до “Словника 
українських письменників” —  матеріали про Б.Антоненка-До- 
видовича, М.Драй-Хмару, С.Пилипенка, Є.Плужника, В.Під- 
могильного, В.Поліщука, В.Сосюру, М.Семенка та багатьох 
інших відомих письменників, поетів, літераторів. Крім того, 
представлено матеріали, зібрані М.Плевако до “Хрестоматії з 
української літератури”, його листи, чернетки, нотатки до 
праць з питань розвитку української літератури.

Дочка Федора Кузьмича Тетяна Федорівна Коровіна в 
1997 році особисто передала до ЦДАЛМ всього 547 докумен
тів, 2 справи, 13 аркушів та один примірник. Названі докумен
ти стали державною власністю і можуть використовуватись 
без обмежень. Архівні документи, які передані Т.Коровіною 
до архіву, містять численні документи про її батька: матеріали 
його службової діяльності, бібліографічні нотатки, особисті 
документи, творчі матеріали, фрагменти спогадів про Велику 
Вітчизняну війну, щоденник, фотографії, листування з І.Бой
ком, Т.Прокоф’євою, іншими діячами культури.

В останні місяці свого життя подвижник книги почав пе
редавати частину власної колекції до наукової бібліотеки уні
верситету “Києво-Могилянська академія” . Це насамперед під
ручники, літературознавчі та бібліографічні видання. Але за
кінчити цю справу не встиг, її продовжила донька вченого —  
Тетяна Федорівна Коровіна. Книжкове зібрання в бібліотеці 
вищого навчального закладу нараховує майже 1 000 примір
ників різноманітних видань. До речі, 18 грудня 1996 року в 
читальній залі цієї бібліотеки відбулася урочиста презентація
—  передача цього книжкового зібрання Федора Кузьмича, 
серед якого відвідувачі могли бачити книги про Т.Шевченка,
І.Франка, Лесю Українку, П.Грабовського, А.Тесленка, твори 
Ю .Яновського, Ю.Смолича, Л.Костенко, дослідження відомих 
українських істориків та літературознавців, різноманітні до
відкові, бібліографічні та бібліографознавчі видання відомих 
українських та зарубіжних діячів науки, освіти, культури.

Кілька сотень книг його колекції мають автографи ви
датних людей України. Наприклад, Олесь Гончар на титульній 
сторінці роману “Собор” написав: “Федору Кузьмичу Сарані 
на добрі звершення на ниві української культури. З пошаною
О.Гончар. 1987 р. м. Київ”. Таких прикладів можна навести 
ще дуже багато, і вони свідчать, що бібліофільство було най
більшою життєвою пристрастю цієї людини, по-справжньому 
закохану в книгу.

Серед книг, які були на столах читальної зали, були і 
бойові нагороди Ф.Сарани —  ветерана Великої Вітчизняної 
війни, Почесний диплом лауреата Державної премії України 
імені Т.Шевченка, Почесна грамота Верховної Ради України, 
чисельні фотографії тощо [1].

Живучи з книгою і для книги, Федір Кузьмич був у курсі 
всіх подій, пов’язаних з історією книги, бібліотек і книго
знавства в цілому. Так, наприклад, він відгукується з нагоди 
50-річчя Центральної наукової бібліотеки АН України (Літ. 
Україна. —  1969. —  23 травня), називаючи її однією з
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найбільших книгозбірень світу, що зберігає 8 млн одиниць 
найрізноманітніших видів друку й рукописів.

Повертаючись до історії створення бібліотеки у 1918 ро
ці, він підкреслював, що фундамент її заклали видання, 
подаровані академіками В.Вернадським, Д.Багалієм, А.Крим
ським та багатьма іншими відомими вченими. Федір Кузьмич 
характеризує бібліотеку як науковий осередок з історії книги, 
книгознавства, бібліотекознавства й бібліографії. Детальніше 
зупиняється на цьому в статті, “Бібліотекознавство, бібліо
графія і книгознавство” (Історія АН УРСР. —  К., 1967. —  
Кн. 1. —  С. 385— 390), написаній у співавторстві з І.Черненком.

Важливою подією, вважав Ф.Сарана, було 50-річчя 
Книжкової палати України (Друг читача. —- 1972. —  6 лип.). 
Він називає її скарбницею друкованого слова, в якій було на 
той час зібрано 7 млн одиниць друкованої продукції України і 
наголошує, що Книжкова палата засобами бібліографії роз
криває перед читачами всю ро зм аїт ість  видань нашої країни.

Не оминає дослідник своєю увагою й ювілеї видатних 
діячів української книги, науки, освіти. Так, до 250-річчя від 
дня народження відомого філософа та письменника Г.Сково- 
роди він публікує огляд ювілейної літератури (Літ. Україна. —  
1972. —  1 груд.), характеризуючи спочатку видання творів 
письменника, а потім наукові дослідження його спадщини.

І нарешті, Федір Кузьмич був активним членом Това
риства книголюбів України. Він радо вітав установчий з ’їзд 
Товариства (Друг читача. —  1974. —  ЗО трав.) адже для 
пристрасного книголюба, чиє життя нерозривно пов’язане із 
творенням книжок, важливого значення набула і їхня пропа
ганда. Виступаючи з доповідями на численних фахових кон
ференціях і нарадах у Києві, Харкові, Львові, Москві, Ленін
граді та інших містах, даючи цінні поради і консультації,
дослідник робить усе, щоб “прилучення людей до книги ---
пронизувало всю діяльність Товариства”, [10] як це стало з 
його власним життям.

Маючи великий досвід колекціонування, Ф.Сарана неод
норазово ділився своїми враженнями й досвідом з книголюбами. 
Зокрема, в статті “Книга в особистій бібліотеці” (Друг читача. —  
1972. —  30 берез.) він підкреслював, що “особиста бібліотека по
винна допомагати в творчій і практичній роботі та духовно збага
чувати людину. Тому комплектування особистої бібліотеки виз
начається моїм фахом бібліографа та літературознавця, моїми на
уковими інтересами, моїми захопленнями як колекціонера”.

Перед тими, хто комплектує домашні бібліотеки, вини
кає чимало проблем. Потік книжкової продукції в нашій країні 
з року в рік зростає. За влучним висловом академіка С.Ва- 
вілова, сучасна людина опиняється перед Гімалаями книжок в 
положенні золотошукача. Як зорієнтуватися в цьому книжко
вому океані? Що саме купувати до домашньої бібліотеки? За 
яким принципом комплектувати її? Чи всі видання повинні 
бути в особистих книгозбирнях? І, взагалі, яка доля особистої 
бібліотеки в майбутньому? Саме з цього приводу ділився сво
їми думками книголюб Федір Сарана з читачами газети. Він 
розповідав про комплектування своєї бібліотеки, про унікаль
ні колекції, збиранню яких він віддав більше чверті століття. 
Це такі, як “шевченкіана” та “тесленкіана”, колекція незвичай
них видань для населення, яке під час Великої Вітчизняної 
війни перебувало на окупованій ворогом території.

Збирання книг, комплектування особистих бібліотек —  
предмет захоплення мільйонів книголюбів. Проте не всі зна
ють, як правильно користуватися книгою, як краще її зберіга
ти, зробити помічником і порадником протягом багатьох ро
ків. Саме для них і стануть актуальними поради Федора Кузь
мича. Насамперед, вважав він, повинна з ’явитись органічна 
необхідність мати в особистому користуванні ту чи іншу 
книгу. Ось як Ф.Сафара зазначав в статті “Як користуватися 
книгою?” (Друг читача. —  1972. —  31 серп.): “Для мене 
друковане слово письменника чи науковця —  це зміст життя. 
Увесь мій трудовий шлях нерозривно пов’язаний з пропаган
дою і творенням видань. Мені судилося стати бібліографом,

яких у нас образно називають лоцманами книжкових морів. 
Прилучати людей до літератури —  цього чудодійного дже
рела мудрості —  моє покликання. Тому ніде я так добре не 
почуваю себе, як серед книг”.

Цінність кожної бібліотеки, в тому числі й особистої, 
визначається не наявністю в ній поодиноких рідкісних видань, 
а її укомплектованістю, вважав колекціонер. Особливо вчений 
дорожив своїм зібранням книгознавчої та бібліографічної 
літератури, випущеної в Україні. До цих видань найчастіше 
доводилося йому звертатись в повсякденній роботі. Третину 
його бібліотеки становили літературознавчі видання, їх Федір 
Кузьмич широко використовував при підготовці праць у 
галузі літературознавчої бібліографії. Зрозуміло, що найбільш 
старанно Ф.Сафара добирав довідкові видання з питань, що 
перебували в полі зору його дослідницького інтересу. Книги 
особистої бібліотеки мають допомагати людям в творчій і 
практичній роботі, розвивати їхні прагнення, постійно забез
печувати й оновлювати їхні знання, в цьому їх основний зміст. 
Федір Кузьмич вважав, що наявність різної літератури в сім’ї 
має також велике значення для виховання та прищеплення 
дітям любові до читання. Якщо людина живе одне життя, то 
книга —  кілька життів, бо служить не одному поколінню, 
саме в цьому її найбільше покликання.

“Роками в мене виробилася звичка читати повільно, 
вдумливого читання. Таке читання, —  ділиться думками з 
читачами автор, —  завжди лишало глибокий слід, прочитане 
добре запам’ятовувалося, вироблялася професіональна па
м’ять. Наприклад, бібліограф, готуючи анотований покажчик 
літератури з певного питання, маючи певні професійні навички, 
уважно переглядає за день тисячі сторінок, розкриваючи зміст 
багатьох наведених завдань. Систематичне читання збагачує 
людину духовно. Потрібно виробляти в собі внутрішню потре
бу читати, пам’ятаючи, що книги в найбільшій мірі допов
нюють інші засоби інформації, що збагачують людину [11].

Наприкінці статті, автор наголошує, що любов до книги 
не породжує проблем, як використовувати свій вільний час. 
Федір Кузьмич Сарана все своє життя присвятив збиранню та 
колекціонуванню книг, газет, журналів та інших видань книж
кової продукції. Вчений не викинув жодного папірця, на яко
му була певна інформація. Він вважав, що “зібрати колекцію 
видань з певного питання можна лише протягом багатьох 
років, а т о  й цілого життя. Такі колекції неодмінно мають слу
жити інтересам науки. Збирання книг без будь-якої мети 
викликає у мене відразу” [9].

Зрозуміло, що кожна особиста бібліотека може непомір
но розростатись, тому постає питання: як бути далі? Особисто 
Федір Кузьмич цю проблему розв’язував шляхом дарування 
книг рідній школі, державним книгосховищам, іншим устано
вам та закладам.

Не зважаючи на бурхливий розвиток науки й техніки та 
круту зміну попередніх науково-технічних уявлень, вчений 
був глибоко переконаний, що книга і в майбутньому буде 
джерелом знань, допомагатиме пізнавати життя, духовно зба
гачувати людину. Він не мислив високорозвиненої людини 
поза дружбою з книгою, без ретельно укомплектованої до
машньої бібліотеки.

Матеріали з особистого архіву Ф.Сарани, які знаходять
ся у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т.Шевченка 
НАН України, потребують негайного втручання спеціалістів- 
бібліографів, тому що вони до цих пір ще не розібрані і не 
описані. Можливо, є сенс видрукувати такі документи окре
мими виданнями. Ця інформація дозволить усім зацікавленим 
особам розширити свій світогляд, активізувати науковий та 
творчий потенціал, прилучаючись до наукових розробок.

Наполеглива праця цього великого бібліографа і бібліо
філа не пройшла і не проходить марно, вона несе знання і 
користь людям, слугує їм широко і тихо, непомітно, як це 
завжди робив і сам Федір Кузьмич Сарана.
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Головне завдання, яке стоїть перед його шанувальниками —  
це передусім видання повної наукової бібліографії робіт вченого.

Така людина, як Федір Сарана, його творча спадщина, 
заслуговують на окреме дослідження, принаймні, видання 
монографії про його життєвий та творчий шлях.
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