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Олександр Олександрович Рябінін-Скляревський (1878-1942) – російський 
військовий, учасник Російсько-японської (1904-1905) та Першої світової війн 
(1914-1918), полковник царської армії, генерал армії Української Народної 
Республіки, викладач, історик та архівіст. З 1921 р. учений проживав із сім’єю в 
Одесі. У 1920-30-ті рр., працюючи в Одеському крайовому історичному архіві, 
він активно займався наукою, викладав в одеських вишах та публікувався на 
шпальтах місцевої преси [1, С. 291-292]. У 1937 р. “за зраду батьківщині” та 
“шпигунську діяльність” був репресований і відправлений до Північно-
Уральського виправного трудового табору (Свердловська область, нині – 
Єкатеринбурзька область, РФ), де і скінчив свої дні 10 березня 1942 р. [2]. 

Ім’я цієї людини довгі роки залишалося поза увагою вітчизняних науковців, 
незважаючи на те, що він є автором великої кількості праць присвячених 
проблемам історії України, теорії та історії військової справи, суспільних та 
революційних рухів, масонства, архівної справи, історико-літературознавчих 
досліджень тощо. 

У радянській історіографії праці О. Рябініна-Скляревського широко не 
використовувалися. В сучасній історіографії життя та творча спадщина ученого 
досліджені не достатньо. На сьогодні ми не маємо ані повної біографії, ані 
повної бібліографії його праць. Утім, до робіт науковця все частіше звертаються 
сучасні історики, а життя та діяльність чимдалі більше привертають увагу 
українських дослідників. Постаті О. Рябініна-Скляревського присвятили свої 
праці В. Андрєєв, С. Батуріна, В. Бузейчук, Л. Гісцова, О. Козирев, Г. Малинова, 
І. Сапожников, Я. Тинченко та ін. [3]. У більшості з них зустрічаємо висвітлення 
лише окремих питань наукової діяльності історика, а також загальні відомості з 
його життя. Як виключення можна назвати лише монографію Г. Малинової та 
І. Сапожникова [11], яка певною мірою заповнює деякі “білі плями” у біографії 
вченого. 

 З 1921-го р. О. Рябінін-Скляревський відійшов від військової справи. 
Цивільне життя та робота в Одесі докорінно вплинули на наукові уподобання 
історика. Якщо, до 1921 р. в його дослідженнях домінувала військово-історична 
тематика, то з 1924 р. провідним напрямком досліджень вченого, стали 
проблеми історії Південної України. У рамках цієї широкої теми науковцем 
було проведено низку досліджень з історії революційних рухів, козацтва, 
українського національного та суспільно-політичного рухів, масонства, архівної 
справи, літературознавства тощо.  

Історія Південної України напевно є найчисельнішою групою робіт вченого. 
До неї можемо віднести понад 40 праць з різних тематик. Великий авторський 
інтерес до історико-краєзнавчих проблем нам зрозумілий, адже працюючи в 
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Одеському крайовому (з 1932 р. обласному) історичному архіві, вчений мав 
можливість використовувати широкий масив документальних джерел з історії 
регіону. Передусім інтерес науковця був прикутий до архівних фондів: “Коша 
Запорозької Січи 1730-1775 рр.”; “Новороссийского генерал-губернаторства 
1797-1874 рр.” (Херсонської, Катеринославської, Таврійської і Бесарабської 
губерній); “Одесского генерал-губернаторства 1879-1889 рр.”; “Одесского 
градоначальника 1797-1917 рр.”;  “Попечителя Комитета об иностранных 
поселенцах 1800-1861 рр.”; “Одесского таможенного округа 1795-1863 рр.” 
тощо.[13, c.1]. 

Я вважаю, що вивчаючи історіографію історії Південної України, науковий 
доробок О. Рябініна-Скляревського заслуговує на дослідницьку увагу. Внесок 
вченого в цій галузі історичних знань досі не був комплексно систематизованим 
та оціненим. Вбачаю необхідним ознайомити сучасних вчених з темами робіт 
історика, в яких висвітлюються питання історії регіону, розподіливши їх 
тематично в межах цієї широкої проблематики. 

Праці науковця, присвячені історії південноукраїнського регіону, можна 
поділити на: наукові та науково-популярні і публіцистичні. В межах такого 
поділу роботи історика можемо класифікувати за тематичним принципом. 

Наукові праці О. Рябініна-Скляревського з історії Південної України 
можемо поділити на шість груп. До першої групи робіт вченого, слід віднести 
праці з історії революційних рухів (адже тут мають місце не лише наукові 
уподобання історика, а і власний досвід сучасника та учасника тих подій) [4]. З 
другої половини 1920-х рр. ця тема займала провідне місце в проблематиці 
досліджень багатьох науковців у зв’язку з 100-річчям руху декабристів, 20-
річчям революції 1905 р. і 10-річчам подій 1917 р. [12, С.59]. Протягом 1925-
1927 рр. О. Рябініним-Скляревським було написано низку розвідок присвячених 
революційним рухам другої половини ХІХ ст. та подіям першої російської 
революції 1905-1907 рр. на Одещині. Однак, не всі роботи дослідника з цієї 
тематики побачили світ за його життя. Грунтовна праця «Неизданные 
материалы к восстанию на броненосце “Потемкин” (112 сторінок) по сьогодні 
залишається не виданою й зберігається у фондах Державного архіву Одеської 
області.  

Друга, чисельна і змістовна група наукових праць О. Рябініна-
Скляревського присвячена запорозьким козакам. Написані вони переважно на 
підставі документів архіву Коша протягом 1927-1931 рр. і присвячені 
перебуванню запорожців на Задунайській Січі, їх участі в воєнних діях в складі 
російської та турецької армій, козацькому фольклору та ін. [5]. 

До третьої групи наукових робіт історика відносимо розвідки присвячені 
історії українського національного руху 1870-80-х рр. та суспільно-політичного 
життя другої половини ХІХ ст., зокрема праці присвячені діяльності «Громад» 
на Півдні України [6]. Одна з цих праць “Херсонський гурток Русова 1885-1889” 
довгі роки залишалася неопублікованою і зберігалася в архівних паперах 
Інституту Рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. У 
2003 р. ця праця вийшла окремим виданням в серії “Запорозька спадщина” у 
Запоріжжі. 

В четвертій групі поєднано праці з історії діяльності таємних товариств 
Південної України у ХІХ ст. В основному це статті О. Рябініна-Скляревського 
присвячені масонству Одещини, згадуються також діяльність гетерії (грецької 
політичної організації з центром в Одесі, що мала велике значення в боротьбі 
греків за звільнення від турецького іга наприкінці ХVIII − поч. ХІХ ст.), 
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філаретів (членів таємного патріотичного об’єднання студентів Віленського 
університету, що діяло у 1820-1823 рр.) та вільнодумців (руху противників 
існуючого, на той час, соціально-політичного устрою) [7]. 

П’ята група робіт об’єднує історико-літературознавчі дослідження ученого. 
Ці статті присвячені: перебуванню в Одесі відомого польського поета 
А. Міцкевича; публікації україномовної літератури наприкінці ХІХ ст. в умовах 
тогочасної державної цензури; видатним культурним діячам Одеси (наприклад 
стаття присвячена М.Ф. Комарову) тощо [8].  

В шостій групі відзначимо роботи присвячені архівній справі. В них вчений-
архівіст О. Рябінін-Скляревський розповідає про історію та роботу Одеського 
історичного архіву [9].   

Науково-популярних і публіцистичних праць вченого значно менше ніж тих, 
що друкувалися на сторінках наукових видань. Незважаючи на малочисельність 
та меншу наукову вартість, вони мають свою важливу особливість, – написані 
не для наукових кіл, а для популяризації історичних знань серед народних мас. 
Ці розвідки були присвячені різним темам в галузях: освіти, політики та 
культури. Статті друкувалися на шпальтах місцевої одеської преси, в них 
висвітлювались цікаві факти з історії Одеси і Південного регіону в цілому [10].  

Таким чином, період 1921-1936 рр. у творчому доробку вченого визначений 
переходом від військово-історичних та теоретико-тактичних досліджень, до 
написання праць з історії Південної України, що розкривають політичні, 
економічні, освітні, культурні та інші процеси життя суспільства.  

Зауважую, що увагу звернено лише на частину наукового доробку вченого, – 
дослідження з історії Південної України, які втілилися в чисельних нарисах 
історика. Утім розглядаючи наукову спадщину О. Рябініна-Скляревського з 
історії південноукраїнського регіону, приходимо до висновку, що її 
комплексного історіографічного аналізу досі не проведено, хоча його спадщина 
й понині не втрачає своєї наукової ваги і заслуговує на подальше вивчення 
вітчизняними істориками. 
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Юрій Капарулін. О. Рябінін-Скляревський як дослідник історії Південної України 
В статті розглянуто науковий доробок українського історика О. Рябініна-

Скляревського у галузі історії Південної України. Висвітлено основні напрямки його 
наукових досліджень. Визначено шляхи подальшого комплексного вивчення робіт 
науковця. 

Ключові слова: історик О.О. Рябінін-Скляревський, Одеса, наукова робота, історія 
Південної України. 

 
Юрий Капарулин. А. Рябинин-Скляревский как иследователь истории Южной 

Украины 
 В статье рассмотрен научный вклад А. Рябинина-Скляревского в области истории 

Юга Украины. Раскрыты основные направления его научных исследований. Определены 
пути дальнейшего комплексного изучения работ ученого. 

Ключевые слова: историк А.А. Рябинин-Скляревский, Одесса, научная работа, 
история Юга Украины. 

 
George Kaparulin. A. Ryabinin-Sklyarevskiy as isledovatel' histories of Sonth Ukraine 
In article has explored scientific work of the Ukrainian historian O. Ryabinina-

sklyarevskogo in sphere of history of South Ukraine. Reflected basic directions are his scientific 
researches. Have been identified trends for further integrated, thematic study of historian's 
works. 

Key words: historian O.O. Ryabinin-Sklyarevskiy, Odessa, scientific work, history of South 
Ukraine. 
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