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У роботі розглянуто маловідомі факти з життя доцента 
Харківського імп. університету, професора Харківських вищих 
жіночих курсів В. Х. Даватца. Зокрема охарактеризована наукова та 
викладацька діяльність у Харківському університеті та життя 
в еміграції. Особлива увага приділена працям В. Х. Даватца з історії 
білого руху. 

Ключові слова: Харківський університет, білий рух, 
В. Х. Даватц.  

 
В работе рассмотрены малоизвестные страницы жизни 

доцента Харьковского имп. университета, профессора Харьковских 
высших женских курсов В. Х.Даватца. В частности охарактеризована 
научная и преподавательская деятельность в Харьковском 
университете и жизнь в эмиграции. Особое внимание уделено 
работам В. Х. Даватца по истории белого движения. 

Ключевые слова: Харьковский университет, белое движение, 
В. Х. Даватц. 

 
In the work reviewed the little-known pages of life of the assistant 

professor of Kharkiv Imperial University. University, Professor of Kharkiv 
Higher Female Studies V. Kh. Davats. In particular, the scientific and 
teaching activities at the Kharkiv University and life in emigration are 
described. Particular attention is paid to the works of V. X. Davats on the 
history of the white movement. 

Key words: Kharkiv University, White Movement, V. Kh. Davats. 
 
Маловідома роль харківської професури у білогвардійському 

русі, її повсякденне життя, її ставлення до національно-визвольної 
революції в Україні. Білогвардійська еміграція та участь у ній 
харківської інтелігенції на сьогоднішній момент залишається також 
маловивченим питанням. Практично недослідженою залишилась 
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і діяльність приват-доцента фізико-математичного факультету 
Харківського університету В. Х. Даватца.  

В. Х. Даватц залишив по собі цілу низку математичних праць. 
Для дослідників білого руху будуть більш цікаві його мемуари та 
дослідження, що висвітлюють події громадянської війни в Україні 
у 1918–1920 роках. Вони містять оцінки діяльності урядам 
А. І. Денікіна та П. М. Врангеля, особливості повсякденного життя 
білогвардійської еміграції.  

Біографію та діяльність В. Х Даватца досліджували 
Т. Г. Павлова [16], І. Б. Іванов [15], Т. І. Ульянкіна [18]. Зокрема 
Т. Г. Павлова у статті «Харьковская профессорская эмиграция  
20–30-х годов XX века» дослідила викладацьку діяльність 
В. Х. Даватца у Харкові, його політичну діяльність, вступ до 
Добровольчої армії А. І. Денікіна, життя в еміграції. І. Б. Іванов у статті 
«Светлой памяти профессора В. Х. Даватца» досліджує біографію 
В. Х. Даватца, його роль у становленні білого руху, зокрема 
розглядається період служби єфрейтора В. Х. Даватца у Руському 
корпусі під час Другої світової війни. Т. І. Ульянкіна у статті «Русская 
академическая эмиграция в Сербии: обзор довоенного периода 
1919–1938 гг.» описує життя науковців та викладачів, що виїхали до 
Сербії. У статті наголошується на вагомий вклад викладачів 
емігрантів Харківського університету у розвиток науки Сербії. 
Викладачами університету було організовано цілий ряд курсів з 
математичних, природничих та гуманітарних наук. В. Х. Даватц, на 
думку дослідниці, входив до числа провідних науковців колишньої 
Російської імперії. 

В. Х. Даватц народився у 1883 р. у російському місті 
Володимирі на Клязьмі. У 1914 р. він став приват-доцентом 
Харківського університету та професором Харківських вищих жіночих 
курсів [13; 15, c. 249]. У цей час вчений активно та плідно займається 
вирішенням різних математичних завдань. У 1915 р. виходить його 
робота «Задача Бюффона в элементарном изложении» [9], 
а у 1917 р. – «Синтетические основы плоской параболической 
геометрии» [14].  

У роки громадянської війни В. Х. Даватц вів активну суспільно-
політичну діяльність. Учений був редактором газети «Новая Россия», 
гласним Харківської міської думи та членом міської управи [15]. Після 
того, як війська ЗСПР (Збройні Сили Півдня Росії) залишили Харків 
через наступ Червоної армії, він вступає до лав ЗСПР і несе військову 
службу на бронепоїзді під назвою «На Москву» [4; 17, c. 249]. 
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Період служби В. Х. Даватца відображено в його спогадах «На 
Москву». У мемуарах автор детально описує свій бойовий шлях на 
бронепоїзді та своє ставлення до політичних подій того часу.  

Цікаво простежити еволюцію ставлення В. Х. Даватца до 
особи А. І. Денікіна. Спогади В. Х. Даватца засвідчують, що спочатку 
він сприймає головнокомандуючого ЗСПР А. І. Денікіна як 
авторитетну особу та навіть наділяє його месіанськими якостями: 
«Скоро очікується наступ на Ростов і приїзд на позиції Сидорина 
і Денікіна. Я відчуваю, що люблю Денікіна так, як солдат може 
любити свого вождя. Я згадую «Війну і Мир», де описується це 
почуття любові до государя, коли хочеться просто померти на 
його очах. Такою ж любов`ю люблю я Денікіна, цього благородного 
страждальця за російську землю» [4]. З часом ставлення до 
А. І. Денікіна змінюється і В. Х. Даватц вже згадує його без сильного 
ентузіазму, але все ж продовжує бути лояльним: «У Денікіна ніхто не 
вірить, і недавній кумир натовпу став просто «Антон Іванович», 
над яким можна тільки кепкувати. Мерзотніше за російський 
натовп не можна нічого уявити. Мені було сказано в одному місці, 
що я можу хоч завтра бути евакуйований. Звичайно, про це не 
може бути й мови. Я пов`язаний з поїздом, пов`язаний з офіцерами 
і пов`язаний з Денікіним. Поки він не звільнить мене від моїх 
зобов`язань, я не можу приймати сепаратних кроків для свого 
порятунку» [4]. Така позиція яскраво характеризує політичні та етичні 
переконання В. Х. Даватца як ідейного представника білого руху.  

Після евакуації з Криму В. Х. Даватц продовжує писати та 
друкувати математичні і публіцистичні праці. Він обіймає посаду 
професора математики у Русько-Сербській гімназії у Белграді, 
приймає участь у роботі РЗВС (Російська загально-військова спілка), 
стає членом Союзу російських письменників та журналістів [17, 
c. 250]. В еміграції виходять його спогади «На Москву» (1921 р.) [4] та 
роботи мемуарного характеру: «Русская армия на чужбине» (1923 р., 
у співавторстві з М. М. Львовим) [7], «Годы» (1926 р.) [8].  

Робота «Русская армия на чужбине» присвячена аналізу 
діяльності уряду П. М. Врангеля у 1920 році та становища 
білогвардійських емігрантів після евакуації з Криму. В. Х. Даватц та 
М. М. Львов цілком схвально ставляться до діяльності уряду 
П. М. Врангеля у Криму 1920 р., який зумів поновити боєздатність 
Руської армії після новоросійської евакуації [7, c. 8]. У своєму 
дослідженні автори відмічають зміну політичного курсу провідних 
країн світу щодо білогвардійського руху, а саме відмову Британії 
надавати підтримку білому руху [7, c.1] та фактичне визнання 

http://yandex.fr/clck/jsredir?from=yandex.fr%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1570.MYQil7TVpis11FuWL-xN9QGg5MLC84JyKBog7uNFS8H8TFnxi_tedi2BSPAcLkRyMcyngkXevPjmeUJwE12j7Q.2a961c4b42986f598a22de9b59f254fce38678af&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5Ibl_FxS8ahbetb9q-Ws8tqQaT6YcO5ES21Z8MjTOpq-vDjL0sP3R-fYOTf68Vn4TqXKIO75oehQYYJ5XNqQPm77s0WbI9uLzcBcB66HNWB3Q,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBb1217Al7esAPsElszzKNRh3AoVusSanZTPumyBv4EYENZsYcEI4m0PBsiQ2rPspcGMH2zuAG95-lKKF9uAQ9vp6xB0dDrIPDDmmyqGiRN9VsioLoY7BkxPlBq7nfB8dyTCvNK1V4nExtGN3It9gZbikO3W0_aUPIgccc_nHTqWs0ZOIAOunc2vhe065dy1ZpQivePrhEXopn1OACtOS2W0KFs8uueEPlM5CfERxeWO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSVBybnZob2J0VHpyaWd0eFZQbEdtcXNwZWRKRFNRMUVyTGtwSkZrOVVHY3NScm1yWHNiSkY1N25fZUdNOUpiUjhnTWNsR0VTYmxXRjR0THQ4cmZnTzZhV2wxRGt4Q1Zob0pjN3RMMDNrXzJHMDFWcFdMWVhNWGRraUM3MkFrV1VHOXdJSHNubS1TVGlTOXNMV0phbTdPSTdyYlhEcmRYaGhNVldNOHVQWFdvdXRJQU9ZQXI3MDZRLXYzSUV1akJpVW9UcUxjb0dIY3A2anp3ZFVVNjdoOEVlcVJQeVp5T01OQU5LVUZNOW1DTk5mY1dHZ3FHdnhqbk52ajRxRGtNN0JZRnFrSjRfMzA5UW5DTnJRdmlQSVVfM2JNc3p4clVmRWZ5bkdTUmFuNW1rUWxRbUJFdXRLYW9makJ2aG93dHRjRzk0enpGRm1udEY3X2ZMdjliMUNtV05KMVVZZHpEWkJId2NqN3U1YzFUcVZLYnFCNmlNbXZ0RTcwUlprS2R0Vk5xQW1jeEFWbDMwSU05czQyRzJzS2NCdWswakRXaGhXMnFFblM0OWp6NmJUTVJpWkkzeDJodHQwNnZpRVBwcnZEYTBhYXlGa0hucnM3MkhVSk1ZaVFid0tTMm9TdVROdUtFVldzUHdxd1VtVERTMmE1UjBmLWZ0NjNsQ2dXa01PakczSC1fSWozVQ,,&sign=7c802fdab504a3c99a55bbbdf7297a51&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjmeEvfSbBIU7wdiUYsOhtJ_UgDfu9seXSou9_f0zC_pL-KSj3AKXm2hZ0AUTWqTbWpdBlR57wPW9U2VarEssiZfcRvfoE8cnLBa8dFGI31qZxpbeblvcuVcqVVk81BocpwyD6AkvRtlsWN0APx39u3pmp577easmDAlqHdtruaDob9nxHir1A1lwaICTOdA744,&l10n=ru&cts=1507643831862&mc=4.39045084269885&bu=uniq1507642675650290136
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Францією уряду ЗСПР. На думку авторів, Франція визнає уряд 
П. М. Врангеля для того, щоб захистити Польщу від поразки у війні 
з більшовиками [7, c. 8–9]. Дослідники схвалюють організовану 
евакуацію Руської армії з Криму, яка проходила без паніки, на відміну 
від Одеської та Новоросійської, які супроводжувались панікою та 
безладом: «Наказ про залишення Криму усіх здивував своєю 
несподіваністю. Однак не помічалось ніякої паніки, ніякої особливої 
тривоги…. Незабутні та відразливі сцени, що відбувались при 
евакуації Одеси та Новоросійська, коли люди чавили один одного 
та викидали за борт, намагаючись врятуватись на кораблі, не 
повторилась у Севастополі… У тому ж порядку відбувалась 
посадка на кораблі й у других портах Криму: в Євпаторії, Ялті та 
Керчі» [7, c. 12–13]. Особливу увагу автори приділяють життю Руської 
армії після евакуації та роботі П. М. Врангеля по збереженню її 
боєздатності. На думку В. Х. Даватца та М. М. Львова Руська армія 
зберегла «свою боєздатність. І те, що після залишення Криму, 
авторитет Головнокомандуючого не похитнувся, і що люди з тією 
ж довірою продовжували ставитися до нього, показує, що війська 
змогли зрозуміти свого головнокомандуючого і визнати 
правильність його рішення» [7, c. 15]. 

У роботі «Годы», яка є продовженням «Русская армия на 
чужбине» В. Х. Давац описує долю білогвардійців в еміграції, в т. ч. 
аналізує процес занепаду руху: «За час революції, а потім 
біженства –- неминуче мало знизитися відчуття військової 
дисципліни, так як по-перше, вона перестала бути примусовою, 
а по-друге – самі офіцери втягнулися у місцеві і партійні справи» [8, 
c. 69]. У роботі досить детально показані переговори П. М. Врангеля 
з евакуації, щодо розміщення російських військових у різних 
європейських країнах та умови їх подальшого перебування [8]. 

В. Х. Даватц займався й літературною діяльністю. Ним було 
написано багато віршів про громадянську війну в Росії: «Галлиполи», 
«Жребий брошен», «Молитва» та інші [15]. 

В еміграції також публікуються дослідження В. Х. Даватца 
з математичних наук: «К вопросу об определении абсолюта 
плоскости» (1929 р.) [2], «Об одном свойстве окружностей. К вопросу 
об огибающих семейств плоских кривых, зависящих от одного 
параметра» (1931 р.) [10], «К вопросу об теории совершенных чисел» 
(1933 p.) [3], «Несколько проблем, касающихся теории вероятностей» 
(1937 р.) [5], «Прилог аксиоматичком излагању геометрије» (1939 p.) 
[6] тощо. 
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У роки Другої світової війни професор В. Х. Даватц, прагнучі 
продовжити боротьбу з більшовизмом, вступив до лав Руського 
корпусу, який брав участь у бойових діях. 7 листопада 1944 р. 
В. Х. Даватц загинув під час бомбардування міста Сіеніци 
(Югославія) [15; 17, c. 250]. 

Отже, професор В. Х. Даватц провадив активну наукову та 
викладацьку роботу в Україні та в еміграції. Ним було створено 
велику кількість робіт з математики. Окремо слід відзначити його 
роботи, присвячені історії білогвардійського руху («Русская армия на 
чужбине», «Годы») та його щоденник «На Москву», в яких 
розкриваються особливості військової служби В. Х. Даватца, його 
ставлення до білогвардійських урядів на чолі з А. І. Денікіним та 
П. М. Врангелем. Також автор розкриває політику країн Антанти щодо 
білогвардійських урядів, як у роки громадянської війни, так 
і в еміграції. 
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