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ДО БІОГРАФІЇ ПАВЛА ЗАЙЦЕВА 

 

Малій Б. А., студент ННІ права СумДУ, гр. Ю-61  

 

Неймовірно цікавою є постать відомого вченого-літературознавця, 

археографа, історика літератури Павла Івановича Зайцева. Він 

народився 23 вересня 1886 року у м. Суми. 1904 р. закінчив Сумську 

гімназію, де був членом українського учнівського гуртка. Переїхав до 
Петербургу. Навчався у місцевому університеті. 1909 р. здобув 

диплом юриста. 1913 р. закінчив історико-філологічний факультет 

цього ж університету. Брав активну участь в українському 

громадському і культурному житті столиці. З 1904 р. – член місцевого 

осередку Революційної української партії, 1907 р. – громади 

Товариства українських поступовців. Друкувався у газетах «Сумский 

вестник», «Утро» (Харків), «Речь» (СПб.), столичних журналах 

«Вестник Европы», «Новь», «Русские ведомости» «Русский 

библиофил», українських виданнях «Записки НТШ», «За сто літ». 

Головна тема його наукових студій – життя і творчість Т. Шевченка.  

Навесні 1917 р. переїхав до Києва. Був обраний членом ЦК 

Української радикально-демократичної партії (згодом Українська 

партія соціалістів-федералістів), водночас – член Української 

Центральної Ради. У роки революції працював в установах 

міністерств освіти, закордонних справ, преси та пропаганди, 

відзначився на ниві редакційно-видавничої справи.  

Наприкінці 1920 р. змушений був емігрувати до Польщі. Був 

професором Варшавського університету, співробітником 

Українського наукового інституту у Варшаві. У 1934-1939 рр. завдяки 

П. Зайцеву побачило світ багатотомне видання творів Т. Шевченка 

(вийшло 13 томів) з його докладними коментарями, біографічними та 

бібліографічними примітками. Він – автор однієї з найповніших 

біографій поета «Життя Тараса Шевченка». Вона є справжньою 

перлиною вільного, неупередженого шевченкознавства. 

Не полишав політичну діяльність. Належав до УРДП, був 

секретарем Українського центрального комітету в Польщі, членом 

таємної організації «Братство української державності», яке 

відігравало роль українського передпарламенту в еміграції. 

Керівник: Власенко В. М., доцент 


