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Д. В. РЕШЕТЧЕНКО*

“ШЛЯХЕТНИЙ ДАР БАТЬКІВЩИНІ”:
СТВОРЕННЯ АРХІВНОГО ФОНДУ УКРАЇНСЬКОГО
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОГО ДІЯЧА, ПУБЛІЦИСТА,
ЖУРНАЛІСТА ПАВЛА ДОРОЖИНСЬКОГО
3 серпня 2016 р. у читальному
залі Центрального державного архіву зарубіжної україніки (далі –
ЦДАЗУ) відбулася презентація
колекції документів, бібліотеки
та меморіальних предметів видатного українського громадськополітичного діяча, публіциста,
журналіста Павла Миколайовича
Дорожинського (3 серп. 1926 р.–
18 берез. 2015 р.) під назвою
“Шляхетний дар Батьківщині”,
присвячена 25-й річниці незалежності України та 90-річчю від дня
народження діяча.
За заповітом батька документи передали до архіву його доньки Оксана-Віра Струк та ЛярисаНаталія Струк. Усього до архіву
Павло Дорожинський.
передано 13201 документ, 2314
друкованих видань та 40 музейних предметів.
Захід відкрила директор архіву, к. і. н. Ірина Мага. З вітальними
словами виступили Архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій, начальник відділу міжнародного співробітництва та зв’язків з іншими
установами Державної архівної служби України, к. і. н. Юлія Прилепішева, Голова Спілки архівістів України, д. і. н., проф. Київського
національного університету імені Тараса Шевченка Микола Щербак,
к. і. н., доц. Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Олександр Слісаренко, член організації “Пласт” Віктор Зражевський, в. о. провідника ОУН(д) Віктор Світайло, декан історичного
факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка Володимир Дубінський. Також на презентацію завітали
* Решетченко Дмитро Володимирович – кандидат історичних наук, на
чальник відділу формування НАФ Центрального державного архіву зарубіжної
україніки.
© Д. В. Решетченко, 2016
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Заступник директора ЦДАЗУ В. Тихенко
з доньками П. Дорожинського.

Меморіальні речі з колекції П. Дорожинського.
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Директор ЦДАЗУ І. Мага і уповноважена родини Дорожинських В. Мартинова
підписують акт дарування документів.

представники громадськості, духовенства, центральних державних архівів, засобів масової інформації.
Приємним сюрпризом для учасників презентації став виступ хору
“Гомін” та ансамблю “Жайворонок”. Вони виконали стрілецькі пісні,
які так любив Павло Дорожинський.
Для огляду присутніх була представлена виставка. Гості мали змогу ознайомитися з невідомими широкому загалу документами про активну участь Павла Дорожинського у громадсько-політичному житті
української спільноти за кордоном. Гармонійним доповненням до архівних документів стали книги з власної бібліотеки з автографами, нагороди та особисті речі Павла Дорожинського.
Частину бібліотеки Павла Дорожинського також було передано
Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка.
Урочиста презентація увінчалася підписанням угоди Іриною Магою, Володимиром Дубінським та представником родини Дорожинських Вітою Мартиновою про передавання документів, бібліотеки і
меморіальних предметів.
Серед документів, що були передані до ЦДАЗУ, – біографічні документи П. Дорожинського (свідоцтво про народження, паспорти та
посвідки, документи про його навчання у гімназії в Модржанах та Пра-
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Спільне фото учасників заходу.

Диплом лауреата
“Кращий журналіст року
штату Онтаріо” Канада”
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П. Дорожинський з В. Чорноволом.

зі (Чехія), Українському вільному університеті у Мюнхені (Німеччина)
тощо).
У 1950-х роках Павло Дорожинський розпочав журналістську
кар’єру, виконуючи обов’язки заступника головного редактора “Християнського Голосу” під керівництвом М. Коновальця. Згодом працював екзекутивним директором видавництва “Новий Шлях”, головний
редактор газети “Українське слово” та журналу “Самостійна Україна”.
Основну частину колекції становлять документи службової діяльності та службове листування П. Дорожинського на керівних посадах
у Центральному союзі українського студентства (ЦеСУС), Об’єднанні
українських студентських товариств “Зарево”, Світовій координаційній раді Ідеологічно споріднених націоналістичних організацій (ІСНО),
Організації державного відродження України (ОДВУ), Світовому конгресі вільних українців (СКВУ), Організації українських націоналістів
(ОУН), Об’єднанні українських націоналістів (державників) (ОУН(д))
тощо.
Варто відзначити, що П. Дорожинський, попри велику завантаженість на громадсько-політичній та журналістській нивах, розумів усю
важливість збереження для нащадків документів відомих діячів української діаспори, з якими вів свою роботу. Велику цінність становлять
документи та родинні архіви, зібрані П. Дорожинським: Є. Коновальця,
А. Мельника, Є. Онацького, Т. Бульби-Боровця, Сулятицьких, Барановських-Герасименків, Лащенків, Кабачкових, Маруняків та ін.).
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Фрагмент листа О. Шульгина до С. Петлюри, 1921 р.

Безперечно, передані документи стануть цінним джерелом для дослідників не тільки діяльності Павла Дорожинського, а й цілої епохи
незламних борців за незалежність України й дуже символічно, що це
відбулося напередодні її 25-річчя.

