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Ірина Матяш

БІЛЯ ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО АРХІВНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА

Помітна активізація українсько-польського архівного співробітництва
на початку XXI ст. зумовлює необхідність дослідження його генези, з’я-
сування напрямів і форм, аналізу ключових проблем з метою прогнозу-
вання перспектив подальшого розвитку. Втім, слід констатувати, що дже-
рельна база цієї проблеми досить розпорошена і недостатньо досліджена.

Зокрема, у фонді 14 ЦДАВО України (спр. 802 “Листування з Управ-
лінням державними архівами Польської республіки про обмін архівними
виданнями”) збереглася цінна інформація, що не лише уможливлює дату-
вання початку офіційного обміну фаховими виданнями між архівними
службами УСРР і Польської Республіки, але й засвідчує взаємне прагнення
до співпраці. Справа включає два документи – лист ЦАУ до Управління
державних архівів Польської Республіки щодо обміну архівознавчими ви-
даннями та відповідь польською мовою (з українським перекладом). Ре-
зультатом цього листування стала дієва відповідь: ЦАУ отримало два перші
томи польського фахового часопису “Архейон”, на які В. О. Романовський
оперативно помістив рецензію в “Архівній справі”.

Важливість цієї акції засвідчує кілька чинників: по-перше, архівна
періодика в Україні й Польщі фактично робила перші кроки і досвід колег
мав взаємний інтерес; по-друге, обмін професійною літературою став пер-
шою формою польсько-українського архівного співробітництва; по-третє,
ознайомлення з зарубіжними архівними виданнями сприяло повноцінній
архівній освіті, що зароджувалася в Україні.

Нагадаємо, що “Архівна справа” з’явилася на українському архівному
горизонті 1925 року. А перший том польського архівознавчого журналу
побачив світ напередодні Нового 1927 року із назвою “Архейон, часопис
науковий, присвячений справам архівним”. Проте ідея створення архіво-
знавчого часопису і в Польщі, і в тодішній Українській РСР виникли значно
раніше й подолала складний шлях до реалізації.

Витоки польської архівної періодики сягають 1918 р. – початку умовно
названого в польській історіографії “періоду молодості” архівістики Поль-
щі. Саме тоді на засіданні Архівної комісії, створеної ще 1917 р. рішенням
Тимчасової Ради Стану Королівства Польського при Департаменті полі-
тичних справ, вперше постало питання про започаткування фахового жур-
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налу “Архівний огляд”. Кілька років по тому – 3 січня 1922 року на
IV засіданні Архівної Ради ідея була репрезентована офіційно. Часопис
замислювався як друкований орган Відділу державних архівів, який на
цьому засіданні було виокремлено в “самостійне управління” із Мініс-
терства релігійних визнань та публічної освіти для підпорядкування Пре-
зиденту Міністрів.

У грудні 1925 р. концепція архівознавчого часопису обговорювалася
на IV З’їзді польських істориків 8–9 грудня 1925 р. у Познані. У структурі
майбутнього журналу передбачалося дві частини: офіційна (з двома роз-
ділами) та неофіційна. Йшлося про вміщення в першому числі Декрету
від 7 лютого 1919 р. про організацію державних архівів із коментарями,
які б висвітлювали зміст поняття “архів” та особливості організації архівів
у Польщі, відмінність їх від реєстратур (які називалися раніше архівами)
та давніх російських архівів. Такі публікації-дослідження мали складати
перший розділ. У другому розділі – “Архівна хроніка” – передбачалася
систематична публікація відомостей про діяльність Відділу державних
архівів, окремих архівів, склад і зміст архівних фондів. Два перші розділи
мали складати “офіційну” частину. У наступній, неофіційній, частині пла-
нувалося подавати матеріали з історії архівної справи в Польщі за за її
межами. Поряд з теоретичними висувалося й практичне завдання до ре-
дакції – організувати обмін відповідною спеціальною літературою з зару-
біжними країнами.

Перший том фахового часопису побачив світ лише через рік після
з’їзду завдяки енергійній діяльності нового генерального директора Відділу
державних архівів – професора Станіслава Пташицького (1853–1933). Ви-
пускник історико-філологічного відділу Петербурзького університету, “ос-
танній метрикант” Литовської Метрики, професор Люблінського універ-
ситету і директор Державного архіву в Любліні, С. Пташицький, обійняв
посаду “головного архівіста” Польщі 2 листопада 1926 року1 після зали-
шення її професором Й. Пачковським2.

Журнал став його справою життя. Отож, залишити для неї банальну
назву “Архівний огляд” перший головний редактор собі не дозволив. Як
зазначав, Петро Баньківський, Станіслав Пташицький, привіз для нього
з Любліна власну назву – “Архейон”, виплекавши її в копіткій дослідни-
цькій роботі. За задумом Станіслава Пташицького, непоширене в фаховій
лексиці слово грецького походження мало заінтригувати, зацікавити і вод-
ночас зорієнтувати читача в тематиці вперше створюваного на польських
теренах спеціального періодичного архівознавчого видання.

Менш ніж за три місяці згуртована навколо генерального директора
команда однодумців – спеціально створений редакційний комітет у складі
професорів Йозефа Сімінського, Вінсента Лопацинського, Казимира Ко-
нарського, Антона Рубарського, Йозефа Стояновського – підготувала до
видання перший том часопису. До співпраці з журналом зголосилися ди-
ректори та співробітники варшавських і кількох провінційних архівів: Ві-
тольд Суходольський, Ядвіга Карвасінська, Тадеуш Мантойфель, Адам
Вольф, Річард Пшеласковський Антон Руберський, Алекс Бахульський,
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Євген Барвінський, Леон Бялковський, Річард Мінський, Антон Прохаска,
Стефан Еренкройц. Швидкість підготовки першого тому пояснювалася
фінансовими проблемами – необхідністю скористатися кредитом для його
публікації до 31 грудня 1926 року. “Здісненням мрії” і “результатом солі-
дарної праці цілої групи польських архівних працівників” – назве згодом
перший том свого “дітища” Станіслав Пташицький.

Зміст першого тому “Архейону”, обсягом 228 сторінок, склали
18 статей, в яких порушувалися актуальні проблеми тогочасної архівіс-
тики: організація державної архівної служби, архівна термінологія, облік
архівних документів, повернення архівів. Том ще не мав поділу на розділи
(за виключенням окремої рубрики “Справоздання”). Він відкривався при-
вітанням екс-директора Відділу державних архівів Йозефа Пачковського,
який провів паралель між первістком польської архівної періодики та ча-
сописом Товариства голландських архівістів “Nederlandsch Archivenblad”
щодо “поєднання дружньої енергії” на видання важливого для піднесення
значення архівної науки журналу. Основні напрями розвитку “Архейону”
окреслив у вступному слові головний редактор Станіслав Пташицький.
Він вбачав нагальну потребу в ознайомленні читачів з історією архівної
справи в Польщі та моделями організації архівної справи в зарубіжних
країнах, аналізі проблем повернення польських архівів, дослідженні ак-
туальних питань польського архівознавства та стану архівної науки в світі.

Зокрема, цілий комплекс актуальних проблем теорії і практики то-
дішньої польської архівістики, які були “відлунням дискусій на інших,
позаархівних, теренах”, порушив у статті “З питань новітньої архівістики
польської” директор Варшавського архіву давніх актів Казимир Ко-
нарський. Найважливіше завдання тодішньої польської архівістики, яка,
на його думку, переживала період становлення, автор вбачав у формуванні
теоретичних знань, тісно пов’язаних з архівною практикою: аналізі най-
важливіших понять архівістики, методологічних засад формування ар-
хівних комплексів, підготовка архівістів тощо. Відтак він вдався до з’ясу-
вання термінів “фонд”, “колекція”, тлумачення принципів неподільності
архівного фонду.

Проблемі повернення польських архівів у першому томі присвячено
низку публікацій Йозефа Сімінського, Леона Бялковського, Йозефа Стоя-
новського, Євгена Барвінський, Вітольда Суходольського, в яких висвіт-
лено роботу польських архівістів з виконання Ризької (18 березня 1921 р.),
Версальської (28 червня 1919 р.) та Сен-Жерменської угод щодо повер-
нення польських культурних цінностей з Росії, України, Австрії, інших
країн. Зрозуміло, що у вирішенні цієї проблеми були й спірні питання.
Так, у статті “Що ми повинні повернути з Києва” Леон Бялковський по-
рушив питання про “повернення” до Варшави з Центрального архіву дав-
ніх актів УСРР документів українського походження (а не польського, як
проголошувала Ризька угода). Неправомірність такого трактування угоди
відзначив В. Романовський у рецензії на перші томи видання3.

Директор Головного архіву давніх актів Йозеф Сімінський у першому
томі виступив із трьома статтями. У першій публікації він торкнувся проб-
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леми повернення старопольських архівів. Друга – “Каталогізація архівів
у бібліотеках” – присвячувалась аналізу відмінностей між рукописним ма-
теріалом у архівах і бібліотеках. Остання стаття – “Наші потреби” завер-
шувала номер, наголошуючи на головній ролі “Архейону” – відкрити свої
шпальти для фахових публікацій.

Важливе значення для ознайомлення з історією польських архівів та
системою державних архівів у Польщі, складом і змістом їх фондів, а вод-
ночас – і для популяризації архівної справи (як одного із засадничих зав-
дань часопису) мали стаття радника Відділу державних архівів Антона
Рибарського “Центральне архівне управління у відродженій Речі Поспо-
литій Польській” та своєрідний путівник по фондах польських архівів,
укладений Вінсентом Лопацинським.

Таким чином, зміст першого тому архівознавчого часопису вповні
відповідав професійним запитам і потребам працівників архівних установ,
що, власне, складало “надзавдання” редакційного комітету.

Другий том “Архейону” (обсягом 212 сторінок), котрий мав “далеко
більше статтів академічного характеру”

4
, поповнився підготовленим сек-

ретарем редакції Вінсентом Лопацинським розділом “Хроніка”, в якому
висвітлювалася діяльність у 1919–1926 рр. 5 варшавських архівів (Голов-
ного архіву, Архіву скарбового, Архіву актів давніх, Архіву освіти і Архіву
військового) та двох чи не найактивніших провінційних архівів – у Пабя-
ніцах та Лодзі. У другому томі збагачується й тематика часопису: висвіт-
люючи діяльність Архівних курсів, Казимир Конарський актуалізує проб-
лему підготовки кадрів для архівних установ. Брак навчальної фахової
літератури зумовив надалі певне дидактичне спрямування “Архейону”,
аналогічне з українською “Архівною Справою”. Значення “архівного під-
ручника” надавала йому вже стаття Гандельсмана “Методи архівних роз-
шуків”, що становила собою скорочений курс лекцій, прочитаних автором
на Архівних курсах у Варшаві в 1926–1927 рр. Організації фахової само-
підготовки архівістів сприяла публікація бібліографії праць з польського
архівознавства.

Інтерес тодішнього покоління архівістів до організації архівної справи
у Франції зумовив появу в другому томі публікації співробітника Архіву
освіти Тадеуша Мантойфеля “Організація французьких архівів”, який
щойно повернувся з подорожі до Франції, Італії та Англії, де впродовж
1924–1926 рр. вивчав особливості організації архівної справи5. Тим самим
журнал розпочав реалізацію ще одного напряму первісної концепції – озна-
йомлення з діяльністю архівів та розвитком архівної справи в зарубіжних
країнах. Формуванню уявлення про організацію архівістики в Росії сприяв
огляд змісту часопису “Архивное дело”.

Інформативність, актуальність, релевантність проблематики часо-
пису дали першому українському рецензентові “Архейону” – Віктору
Романовському – підстави для висновку про те, “що видання цікаво
задумане й уміло виконане. Польський історик безумовно вдовольнить
свої потреби, що до архівної інформації: історикові України журнал теж
стане у пригоді6”.
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Рецензія В. Романовського на два перші томи журналу в книзі 7-й
(1928 р.) “Архівної справи” знайомила українських читачів з тематикою
та структурою нового фахового зарубіжного видання7 і засвідчувала спіль-
ність багатьох проблем розвитку архівістики, що забезпечувало взаємний
інтерес8.

Увазі читачів пропонуються тексти двох листів зі згаданого архівного
фонду та рецензії В. О. Романовського як цінне джерело дослідження ук-
раїнсько-польських стосунків у галузі архівної справи. Ця архівна інфор-
мація свідчить, що одним із пріоритетних напрямів був обмін науковою
фаховою літературою.

Документи подано мовою оригіналу та з перекладом тексту, поданого
польською мовою, на українську мову.

1 Ptaszycki Stanislaw // Slownik biograficzny archiwistow polskich. T. 1 (1918–1984) /
Warszawa; Lodz, 1988. – S. 178–180.

2 30 вересня 1926 року Йозеф Пачковський склав обов’язки керівника Відділу
державних архівів і перейшов на постійну викладацьку роботу до Познанського уні-
верситету, де викладав історію Східної Європи, новітню історію Німеччини, архівіс-
тику. Помер відомий архівіст 25 жовтня 1933 р. у Познані. Див.: Paczkowski Jozef //
Slownik biograficzny archiwistow polskich. T. 1 (1918–1984) / Warszawa; Lodz, 1988. –
S. 161–164.

3 Романовський Віктор. Archejon – науковий журнал, присвячений архівним
справам // Архівна Справа. – 1928. – Кн. 7. – С. 84–86.

4 Там само.
5 Manteuffel-Szoege Tadeusz // Slownik biograficzny archiwistow polskich. T. 1 (1918–

1984) / Warszawa; Lodz, 1988. – S. 136.
6 Там само, арк. 86.
7 Перший том журналу “Архівна Справа” побачив світ в 1925 р.
8 Matyash Irina. Recenzje polskich publikacji na lamach ukrainskich czasopism ar-

chiwalnych opublikowanych w latach 1920–1930 majace na celu zapoznanit archiwistow
ukrainskich ze specyfika archiwistyki polskiej // Biuletyn ukrainjznawczy. – 1999. – № 5. –
S. 127–135.

№ 1
ЛИСТУВАННЯ ЦАУ УРСР З УПРАВЛІННЯМ ДЕРЖАВНИМИ АРХІВАМИ ПОЛЬСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ ПРО ОБМІН АРХІВНИМИ ВИДАННЯМИ

   8 лютого 1928 р.
Центральне Архівне Управління УСРР ласкаво просить Вас чи не

будете Ви згодні обмінюватися з нами Вашим виданням “Archeion”на наш
журнал “Архівна справа” і інші видання, що зараз готуються до друку.

Завідатель Відділу Архівознавства
Центрального Архівного Управління УСРР         Шпунт
Секретар Видавництва ЦАУ      Данілюк

№ 2
ЛИСТ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ АРХІВАМИ ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ДО ЦАУ УСРР
ПРО НАДСИЛАННЯ ЖУРНАЛУ “АРХЕЙОН”

      25 maja 1928 r.
W uprzejmej odpowiedzi na pismo z dn. 8. bm. L. 1222 w sprawie wymiany

wydawnictw, Administracja “Archeionu” zawiadmia, źe gotowa jest chętnie
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zorganizować wymianę zarowno czasopism jak I nieperjodycznych wydawnictw
archiwalnych I wo bec tego wysyła pierwsze trzy zeszyty “Archeionu”.

Za Administracje Wydawnictwa
“Archeion”
Dyrehtor Archiwum Akt Dawnych  К. Кonarski

Переклад
   25 травня 1928 р.

До Центрального Арх. Управління УРСР в Харкові
У відповідь на лист № 1222 в Справі обміну виданнями, адміністрація “Аr-

cheion” повідомляє про свою згоду зорганізувати обмін так часописами, як і пе-
ріодичними виданнями в архівній справі і відповідно з тим надсилає перші три
книги “Archeionu”.

За адміністрацію Видавництва
“Archeionu”
Директор Архіву Давніх Актів                      К. Конарський
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 802, арк. 2–3

№ 3
РЕЦЕНЗІЯ ВІКТОРА РОМАНОВСЬКОГО НА І ТА ІІ ТТ. ЖУРНАЛУ “АРХЕЙОН” (М. ВАРШАВА, 1927 Р.)
Польський архівний журнал, заголовок якого ми оце виписали, являє

собою першу спробу польських архівістів закласти періодичний журнал
в Польщі, де б обговорювалися справи як історії архівів, так і архівної
теорії й практики. Два томи цього видання мають різний характер – пер-
ший з них присвячено головна справам архівного будівництва і він багато
на собі відбиває сучасних проблем польського архівного життя, том дру-
гий – має спокійніший, академічний характер, містячи в собі багато ціка-
вих і для історіка і для архівіста статтів.

Том перший починається вступними словами колишнього начальника
державних архівів Ю. Пачовського та редактора Ст. Пташицького. Остан-
ній розповідає й історію початків цього наукового часопису. Для україн-
ського, ба навіть і взагалі для радянського архівіста “Archejon” мае не аби
який інтерес. По перше, з цього журналу ми дізнаємося про сучасну архівну
організацію в Польщі, а по друге і загально архівні питання не раз пору-
шують автори, що вмішують свої праці в “Archejon”, тому не зайвим буде
докладнії* ознайомити наших читачів з цим новим архівним журналом.

Історію утворення архівного управління в Польщі розповідає гр. Ри-
барський. Він розказує, що ще під час німецько-австрійської окупації ут-
ворено було архівне управління на чолі з доктором Варшауером. Польські
архівісти грали під час окупації другорядну ролю і, оскільки сил стало,
заважали німцям вивозити архівний матеріял з теріторії Польщі до Ні-
меччини. Далі Рибарський говорить про організацію Архівного Управ-
ління вже під час утворення самостійної Польської держави. Архівне Уп-
равління існує в Польщі при міністерстві “освіти публічної й визнань

* Так у тексті.
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релігійних”, але ше року 1922 постановлено перенести його до відання
прем’єр-міністра, якому властивіше порядкувати архівною справою, бо
инші міністерства не дуже охоче допускають втручання до своїх справ
міністра освіти. Перенесення цього, проте, нездійснено ше й досі, бо на
думку керівників цієї справи, реорганізація архівів повинна відбуватися
поруч з переміщенням архівів до великого архівного приміщення. Того
приміщення ще не збудовано й досі, а тому ще й досі архівне управління
підлягає міністру освіти.

Коли ще тільки організувалося Польське архівне управління, то за
головне своє завдання воно поставило зібрати й скупчити в своїх руках
історичні архівні матеріяли, то перебували не тільки в Польщі, але й по-
за її межами. Це завдання поляки найретельніше сповняли, не спиняючися
навіть перед організацією потаємного шпигунства. Так до Москви деле-
говано було гр. Абрамовича, який жив в Ленінграді та Москві з 4–X–
1918 р. до 25 січня 1919 року, на прикінці свого перебування, ховаючись
від арешту, якому він підлягав за постановою Радянської влади. Це ж са-
ме завдання – скупчити архівні матеріяли, які в свій час належали ло Ре-
чи Посполітої, стояло перец польским Архівним Управлінням і пізні-
ше.Тому архівний журнал дуже багато уваги присвячує працям комісій
міжнародових, котрі утворено було під час складання мирових угод з Ні-
меччиною, Австрією та СРСР.

Перший нумер “Аrchejon’a” докладно вияснює постановку справи,
що до повернення Польщі культурних цінностів. Польські архівісти ба-
жають не тільки залучити (згідно Різького трактату) польський архівний
матеріял, який вже давно вивезено до Польщі, але і архівний матеріал
український, оскільки він стосується до земель Західньої Волини й Бі-
лоруси. (“Одна стаття в “Archejon” так і зветься “Що ми повинні вивезти
з Київа”*). Ці ж питання “ревіндикації” порушують і статті Суходольського
“Виконання артикулу XI Ризького трактату”, Барвінського “Переговори
з Австрією в справах архівних”, Стояновського “Переговори з Німеччиною
в тій же справі”. Поставивши собі такі широкі завдання, польські архівісти
не мали часу подбати про архівну організацію в межах самої Польші. Так
і досі давні самостійні Архіви “Головний Архів давніх актів у Варшаві”,
“Архів Скарбовий”, “Архів актів давніх” у Варшаві й инші Архіви – хоч
і мають архівний матеріял що до історії давньої Польщі, в основному між
собою тісно звязаний, до цього часу мають туж саму організацію, що і до
війни; скільки можна бачити, з першої книги журналу, існують ті ж самі
відомчі архіви й бракує планової організації, як архівів давніх, так і тих,
що утворюються в наслідок діяльности урядових установ Польщі.

До архівної реформи в Радянському Союзі журнал ставиться стрима-
но, і поки що не хоче визнати ліквідації давнього архівного “нестроенія”**).

* D-r Bialkowski “Co powinniśmy rewindykować z Kijowa”. Arch. t. I.
** “Своєрідний революційний розмах Радянської Росії, каже автор, що справді

видала декрети про централізування архівної служби, але те, що з цих декретів вико-
нано, не можна лічити за удосконалення давньої служби. Це є тільки зміни, дуже
далекосяглі і надто радикальні, але не реорганізація планова, продумана та по-
слідовна”, Аrch. t . І, стор. 7, примітка І.
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Відзначімо ще інформаційну замітку про державні Польські Ярхіви
доктора В. Лопацінського – в ній він перелічує всі державні польські архіви
і коротко зазначає, які Саме, архівні матеріали в них переховуються.

З праць архівної теорії цікаво зазначити в першому томі працю Ко-
нарськогя “З питаннів нової польської архівістики”, де він докладно ви-
значає понятті!, “фонду”, “колекції” і вияснює значіння цих термінів в су-
часній архівній теорії о практиці. Стаття ґрунтовна й цікава. Цікава та-
кож І стаття Мантейфеля про “Спадкування регістратур і їх впорядкуван-
ня”. Тут автор розглядає в дискусійному порядку питання про діловодні
фонди тих установ, які втілили до своїх фондів архівні матеріяли своїх
попередників. Питання ці схожі де в чому з тими, що порушив на сторінках
“Ярхівної Справи” т. В. В. Міяковський “Реконструкція фондів” (“Ярх.
Справа” кн. IV).

Що до архівної техніки цікава стаття Семенського “Каталогування
архівів по бібліотечному” – що говорить про опис архіву “Kuratoryl” Wi-
lenskej”. В ній докладно розбирається опис цього архіву, що склав його
Ліпський. В цій статті Семенський наводить яскравий приклад опису ар-
хіву, складений по темах, коли описувач і впорядчик архіву розклав і описав
архів не по фондах діловодних, або як кажуть поляки, не на засаді “про-
веніенції” – походження канцелярійного, але розподіливши їх тематично
“rzeczowo i chronologiczne” як каже складач опису Ліпський.

З історії давніх архівальних порядків та дипломатики польської, цікаві
статті Я. Прохаски “Початковий уклад земських актів” – де автор розбирає
інтересні і для українського архівіста питання про організацію й розподіл
актових земських книг, подаючи “ординацію” для Львівського земського
суду року 1599-го. Також цікава дпя українських дослідників І архівістів
праця Вольфа “Формула реляції” в канцелярії Мазовецькій. Перший док-
ладно розбирає дипломатичне значіння слів “Relatio” в давніх актах серед-
ньовічної Польщі, і подає докладний огляд функцій канцелярії. Праця Кар-
васинської “Найдавніші рахункові книги королівського двору” – говорить
про видані в XV томі “Monumenta medii acvi” рахунки королівського двору,
котрі є, власне, найдавнішими реєстрами князівськими та найдавнішими
“подскарбінськими рахунками”. Ця стаття Корвасинської доповняє XV том
Monumenta відомостями про місце переховання книг і їх наукове значіння.

До інформаційних праць належать статті Пшеляковського про акти
Сенату князівства Варшавського і королівства Польського, архівний фонд
якого розпорошено між кількома установами, а також і Меніцького про
архів Ярвшинського в Куніві, на Поділлі (в УСРР). Ярхів цей цілком за-
гинув, хоч мав в собі дуже цікавий матеріял до історії шляхтичів Б. Ка-
мінського, що відогравав поважну громадську ролю серед Кремінецької
шляхти XVIII віку, та Е. Ярошинського, який помер року 1907 і був ви-
значним громадським діячем серед великих землевласників Правобереж-
жя. В цьому ж архіві було багато маєткових документів, реєстрів, ревізьких
сказок, інвентарів то-то.

Стаття С. Еренкрейца про роз’їжджих архівістів говорить про один
момент в історії Польського архівного будівництва. Справа в тім, що в Поль-
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щі архівним майном державним розпоряджає держава, але приватні архіви
цілком належать своїм власникам. Проте, власники архівних збірок по-
винні охороняти свої колекції, не мають права їх нищити, вивозити за
кордон і т. ин. Закон передбачає кару за ушкодження пам’яток старовини
й мистецтва. Коли власник звертається по вказівки до Ярхівного Управ-
ління – воно йому допомогає. Такі постанови зроблено не лише що до ар-
хівалій, в цю категорію внесено і музейні речі. Догляд над виконанням за-
собів охорони доручено “консерваторам”, але і архівісти розїжджі мають охо-
роняти архівалії. Явтор вияснює взаємовідносини між одними й другими.

Другий том “Аrchejon’a” має далеко більше статтів академічного ха-
рактеру. Є праці до історії архівів давнішого часу. Дуже цінна стаття Кент-
шинського. Уваги до початкіл Коронної Метрики XV в., подібно і робота
Я. Прохаски “Поділ актів земських в XVI в. дає багато цінних указівок і
для українського архівіста. Перша з цих праць належить перу відомого
вже дослідника Польської історії й порушує питання про утворення книг
коронної метрики. Книги канцелярій біскупських, міські книги походять
з початків XIV віку, що до книг метрики, то найстарша збереглася від
1447 року. Явтор стежить історію розвитку королівської канцелярії, як
документи складалися, яким шляхом вони набували правної сили, хто,
коли й як заносив їх до Метрики. Праця Кентшинського – частка великої
розвідки під назвою “Історія Польського середньовічного документу”,
видрукування якої кожний український історик та архівіст чекатиме не-
терпляче. Робота Прохаски гро розподіл актів земських має першорядне
значіння для архівістів українських, бо порушує кардинальні питання
з історії давніх архівних порядків, як у Полщі так і на Україні, Стаття
являє собою закінчення праці, що друкувалася в першому томі Аrchejon
і про яку я вже говорив.

Ширший інтерес для істориків має праця Гандельсмана “Метода ар-
хівних розшуків”. Ця стаття являє собою скорочення курсу лекцій, які
вичитував автор на архівних курсах у Варшаві в роках 1926–27. Явтор
стисло формулює вимоги, яким повинен відповідати дослідник, шо присту-
пає до праці в архівах. Дослідник повинен добре ознайомитися с друко-
ваним матеріялом, а перед тим повинен вивчити літературу питання, добре
обмислити свою тему, поставити окремі питання, на які він хоче дістати
відповідь і тоді вже звернутися до архівів, маючи на увазі історію установ,
шо віддали свої фонди до того чи иншого архіву і історію самого Архіву,
Загалом кажучи, стаття Гандельсмана має пропедевтичне значіння для
новаків-істориків і дає мало шо нового, як шо порівняти з загально відоми-
ми методологічними працями Бернгейма та Ланглуа й Сельобоса.

Цікава праця Домбковського – “Реєстр Галицьких індуцентів” цеб то
канцеляристів, що вносили до актових книг копії актів. Хоч праця інтерес-
на для небагатьох спеціялістів, але вага таких робіт безперечна – такі ре-
єстри допомагають і дослідам археографічним і для генеалога теж не без
користи. В цій же роботі розказується і про тодішні канцелярські порядки.

В цьому ж числі умішено низку інформаційних статтів про польські
державні архіви.
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Окремо стоїть стаття Мантейфеля про французькі архів. Про радянські
архіви спеціальної статті немає, але умішено докладний огляд змісту жур-
налу “Архивное дело” – переказано зміст перших дев’яти томів.

В хрониці подано відомості й програми про архівні курси. Закінчує-
ться другий том Аrchejon’y реєстром праць з польського архівознавства,

Оглядаючи ці два томи польського архівного журналу, приходимо до
висновку, що видання цікаво задумане й уміло виконане. Польський істо-
рик безумовно вдовольнить свої потреби, що до архівної інформації: істо-
рикові України журнал теж не раз стане у пригоді.

Архівна справа. – 1928. – Кн. 7. – С. 84–86.

Марина Палієнко

З ІСТОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАЦІЙНИХ АРХІВІВ
У ПОЛЬЩІ НА ПОЧАТКУ 1920-х рр.

Одним з наслідків невдачі Української революції 1917–1920 рр. стало
те, що рідні землі вимушено залишили десятки тисяч активних борців за
українську державність. За кордоном опинилися лідери Укарїнської Цент-
ральної Ради, Української Держави, УНР та ЗУНР, а також значна кількість
військових, громадських та наукових діячів, які обстоювали ідею суверен-
ної України і не бачили свого майбутнього в УССР. Відступ укарїнських
військ під тиском більшовицьких загонів та виїзд на еміграцію національ-
них урядів супроводжувалися переміщенням значної кількості урядової та
військової документації. За межами України, зокрема, опинилися поточні
архіви урядів УНР та ЗУНР, військових частин та з’єднань УНР та УГА.Крім
того, за кордоном залишилась документація українських дипломатичних
представництв, місій, консульств, українських табірних громад. Переважжна
більшість укарїнських громадських та культурних діячів вивезла за межі
України найцінніші матеріали з власних документальних колекцій.

Таким чином, на початку 1920-х рр. за рубежем опинилася величезна
кількість вважливих документів – справжніх реліквій періоду визвольних
змагань українського народу. Найбільше цих документів було сконцент-
ровано на території Польщі – недавньої союзниці УНР у боротьбі з біль-
шовицькою Росією. Це пояснювалося тим, що в Польщі знайшов свій
політичний притулок Уряд УНР на чолі з Петлюрою, а також тридцяти-
тисячне українське військо, яке перебувало в таборах для інтернованих.
За свідченням українського архівіста М. Обідного, у цей час вся Польща
була “залита українськими пам’ятками, головним чином архівами”1.

Необхідно відзначити, що український уряд і військо перебували
в надзвичайно скрутних умовах, що вкрай негативно позначилося на
організації роботи різних державних структур. У такій ситуації налагод-
ження збирання та збереження документальних пам’яток було дуже усклад-
нено. Попри це саме в Польщі у цей період почав створюватися перший в
еміграції український архів – Головний військово-істори чний музей-архів
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Армії УНР (далі – архів – Головний військово-історичний музей-архів Ар-
мії УНР (далі – ГВІМА, заснований 2 липня 1921 р. у Тарнові2. Це стало
можливим завдяки заходам урядовців Генерального штабу Армії УНР, а та-
кож ініціатіві та відданості дорученій справі Михайла Обідного, якого
призначили на посаду начальника ГВІМА.

М. Ю. Обідний (1889–1938) як ніхто інший підходив до виконання
обов’язків керівника музею-архіву. Він мав багатий досвід роботи в му-
зейно-архівних осередках, зокрема, в Катеринославському музеї ім. Поля,
Київському мистецько-промисловому, Кам’янець-Подільському церковно-
історичному. У роки Української революції він посідав посаду віце-ди-
ректора Державного військово-історичного музею в Києві, був членом Ко-
місії для охорони пам’яток при Головному управлінні мистецтв і націона-
льної культури3. Перебуваючи з листопада 1920 р. в еміграції у Польщі,
він, за влучним висловом А. Животка, став “на варті коло охорони істо-
ричних пам’яток визвольної боротьби”4 , очоливши спочатку військово-
історичний відділ Генерального штабу Армії УНР, а згодом і ГВІМА. Крім
того, він виконував обов’язки секретаря Укарїнського військово-історич-
ного товариства у Польщі, працював в Архівній комісії при Міністерстві
освіти УНР та у Комісії для дослідження українських пам’яток в польських
музеях у Кракові. У 1921 р. М. Обідний також виступив одним з ініціаторів
заснування загальнонаціонального архівного центру української емігра-
ції – Музею-архіу визволення України5.

Характеризуючи жертовну працю М. Обідного із збирання та збере-
ження архівних документів у Польщі, А. Животко пригадував одну з своїх
зустрічей з ним, яка відбулася взимку 1920–1921 рр. у Тарнові: “На дворі
страшенний мороз. Забігаю до невеличкої кімнатки, набитої архівним і му-
зейним матеріалом, а серед нього в незносному холоді, з опухшими від
холоду руками бачу М[ихайла] Юрк[овича] Обідного за їх розробкою і по-
рядкуванням, також привітного, бадьорого, усміхненого, як колись було
в Україні. Ледве міг витримати кілька хвилин, залишаючи його при праці
далі, що провадив він її при цих умовах неухильно кожного дня, байдужий
до зимна, до холоду і ін., чого не бракувало”6.

Увесь час перебування на посаді начальника ГВІМА Обідний на-
магався привернути увагу вищих посадовців Уряду УНР в екзилі та
військового командування до проблем збереження національної докумен-
тальної спадщини шляхом подання рапортів і доповідних записок. Авто-
ром цієї публікації віднайдено у фондах ЦДАВО Укарїни численні офіційні
звернення М. Обідного до прем’єр-міністра А. лівицького, військового мі-
ністра генерала В. Петріва, помічника начальника Генерального штабу
Г. Янушевського, полковника В. Садовського, керуючого справами Мініс-
терства освіти С. Сірополка та ін.

22 липня 1922 р. відбулася зустріч начальника ГВІМА з Головним
Отаманом С. Петлюрою, згадка про яку міститься у щоденнику
М. Обідного. Зважаючи на оригінальність та інформаційну насиченість
даного джерела вважаємо доцільним навести їхню розмову у викладі його
автора: “Що скажете, запитав він [С. Петлюра], привітавшись зо мною за
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руку і запрох[авши] сідати. Я поздоровався і повідомив, що прийшов як
секретар Му[ею] арх[іву] визв[олення] Укр[аїни] поїнформувати про стан
охорони пам’яток визв[олення] України, бо це ж має велике значіння у на-
шому визвольн[ому] рухові, і Стар[ому]7 , як Нач[альнику] д[ержави], певно
цікаво про це знати. Він погодився. Я зачитав йому, за деякими винятками,
свій доклад про охорону і нищення пам’яток за 5 років та поінформував
про Муз[ей]-арх[ів] визв[олення] Укр[аїни] і наші найближчі завдання.
Він відповів приблиз[но]: “Справі зібр[ання] і охороні пам’яток я придаю
велике значіння. Знаю, що Ви сидите тут без грошей у великій нужді і це
гальмує Вам справу, також знаю, що Вам трудно проводити справу. Тому
постараюся хоч невеличкими коштами Вам допомогти чи уряд[ово] чи
позаурядово, хоча може не раніше двох тижнів. Також перебалакаю
сьогодні з Л[івицьким], щоб Вам залишили на допомогу одного спів-
робітника. Бажано, щоб в архівах були описи і щоб можна було почасти
використовувати деякі матеріали для нашої визвольної боротьби. Звичайно
зараз одкривати Архів для користування ученим, ширшому колу може
й зарано, одначе бажано було б деякі матеріали хоча й в сирому вигляді
видрукувати. Як приклад він показав книжку вид[ання] Ге[нерального]
Шт[абу] Витяги  з документів про надужиття Московської влади на Вкраїні,
хоч й зазначив, що книжечку видано невдало, без ніяких коментарів, і що
краще так не видавати. Також запитав, скільки я маю скринь з мате-
р[іалами], і де ці матер[іали] переховуються.

Ще я його запитав, як він дивиться на справу охорони могил поляглих
лицарів. Він відповів, що зараз цю справу можна переводити лише в теорії,
а фактично щось зробити зможемо лише на Вкраїні, одначе розробити
план потрібно тут. Між інш[им] підніс думку про насипи високих могил
на зразок старих козацьких, також на вирішення в церквах дощок з іменами
забитих, а по можливості і з фотографіями. Розмова велась більше години
і певно б продовжилась та її перерв[ав] М., який доложив, що чекає Л[і-
вицький]. Я, прощаючись, подякував за під[вищення] мене в рангах, чим
певно смутив Стар[ого], бо він якось неловко відповів, сміючись: “Ну, ну,
збирайте, збирайте Ваші арх[іви]”. О год[ині] 6.20 я вийшов звідти”8.

Однак, попри розуміння важливості пам’яткоохоронної та архівної
справи Головою Директорії, Державний центр УНР через об’єктивні
причини на цьому етапі не мав можливості забезпечити фінансування
ГВІМА навіть у мінімальному обсязі. Та все ж у 1922 р. завдяки подвиж-
ницькій праці М. Обідного до фондів ГВІМА продовжували надходили
надходити документи різних установ та структур УНР. Натомість Музей-
архів визволення України, який вважався загальннаціональним архівним
осередком, зумів розгорнути свою діяльність тільки “на папері”. Отже,
реально діючим українським архівом на теренах Польщі залишався лише
ГВІМА (хоча на той час “установою” його назвати було також не можна,
оскільки увесь його штат після скорочення посади архіваріуса Й. Уланів-
ського складався з однієї особи – М. Обідного), але він не міг істотно за-
побігти загрозливим масштабам нищення українських пам’яток. У своїх
численних зверненнях до різних українських посадових осіб начальник
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ГВІМА наголошував на тому, що, якщо не вжити негайних заходів, то
“майбутнім історикам доведеться писати не історію визволення України,
а історію нищення пам’яток – джерел історії”9.

Саме у цьому контексті слід розглядати доповідну записку М. Обідного
до начальника Генерального штабу Армії УНР В. Куща, в якій той ще раз
звернув увагу останнього на нагальну необхідність відшукання коштів
для забезпечення нормальної роботи Музею-архіву. Апелюючи до В. Куща,
М. Обідний зазначив, що “музей з приєднаним до нього архівом, школою
і бібліотекою є душа нації, яка залишається навіки” – і вже через це ГВІМА
вимагає щоденної опіки та підтримки як керівництва Генерального штабу,
так і всього українського громадянства. Намагаючись переконати його
у пріоритетності справи збереження національних національних доку-
ментальних колекцій автор записки наголосив на тому, що всі народи
надають надзвичайно велике значення справі збирання, дослідження та
збереження матеріалів, які висвітлюють “життя, творчість і боротьбу нації”.

Важливість документа, що подається нижче, полягає в тому, що, по-
перше, в ньому зроблено загальну характеристику ситуації щодо зберігання
українських документів у Польщі, а, по-друге, висловлено важливі про-
позиції щодо формування архівної політики уряду в умовах еміграції. Ос-
новні пропозиції М. Обідного включали наступне: організувати плано-
мірну передачу до ГВІМА документів військових міністерств і відомств;
сприяти написанню спогадів про події визвольної боротьби українського
народу та історичних нарисів про бойовий шлях частин та з’єднань Армії
УНР; забезпечити перевезення до архіву матеріалів із таборів військо-
вополонених та інтернованих як у Польщі, так і поза її межами; налагодити
контакти з українськими організаціями та діячами з метою отримання на
зберігання їхніх матеріалів; розробити анкету для збирання пам’яток виз-
вольної боротьби України; вжити заходів щодо повернення українських
архівних збірок урядами інших держав; зібрати інформацію про україн-
ських вояків, які загинули у боях за визволення України, та організувати
догляд військових цвинтарів та окремих могил.

Своєрідною відповіддю на це звернення М. Обідного став лист війсь-
кового міністра М. Юнакова до керуючого Міністерством освіти С. Сіро-
полка від 30 листопада 1922 р., в якому, зокрема, йшлося про те, що Вій-
ськове міністерство не в змозі надалі опікуватися архівними документами
та фінансувати діяльність Музею-архіву. З огляду на те, що М. Обідний
працював не тільки в архіві, а й в Архівні комісії при Міністерстві освіти,
М. Юнаків вважав за доцільне об’єднати всю архівну справу в руках мініс-
тра освіти, із тим, щоб Головний військово-історичний музей-архів був при-
ряджений на час нашого перебування на еміграції до Міністерства народної
освіти”10. І вже т7 грудня 1922 р. Рада Народни х Міністрів УНР прийняла
постанову про перепідпорядкування Музею-архіву. Однак, вказана ухвала
не поліпшила ситуацію з фінансуванням ГВІМА. Таким чином залишилися
нереалізованими майже всі пропозиції М. Обідного, сформульовані ним у до-
повідній записці В. Кущу. У зв’язку з цим Обідний змушений був шукати
інших шляхів забезпечення збереження українських архівних збірок,
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звернувшись, зокрема, до Українського громадського комітету в ЧСР. І тільки
опинившись у Празі та працюючи на посаді кустоса Українського націо-
нального музею-архіву (1923–1930) та референта Українського історично-
го кабінету при Міністерстві закордонних справ ЧСР (1930–1934), М. Обід-
ний отримав можливість втілити у життя значну кількість із висловлених
ним пропозицій із доповідної записки, яка пропонується увазі читача.

1 Обідний М. Як охоронялися пам’ятки. – Б. м., б. р. – С. 4.
2 Детальніше див.: Савченко Г., Срібняк І. Заснування Головного військово-

ісоричного музею-архіву Армії УНР // Історія України. Маловідомі імена, події, факти:
Зб. cтатей. – К., 1996. – С. 188– 198; Климова К. “Кожна військова акція фахово
зафіксована (До питання про організацію воєнно-історичних архівів в Україні 1918–
1921 рр.) // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–
1921 рр.): Зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 48–49; Палієнко М. І. “Все, що зв’язано з на-
шою історією, мусить бути зібрано, упорядковано і схоронено...” (збереження
документальної спадщини українського народу Державним центром УНР в екзилі) //
Nad Wisłą i Dniprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszłość i
teraźniejszość. Prace naukowe wykładowców I studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Lingwistycznego. Seria: Systemy
Międzynarodowe I Globalny Rozwój. – Toruń; Kijów, 2002. – № 1. – S. 255–261; Вона
ж. “Це потрібно для історії...” (Доля архівних колекцій Головного військово-
історичного архіву Армії УНР у Польщі) // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук.
статей. – К., 2003. – Вип. 7. – Ч. І. – С. 85–91.

3 ЦДАВО України, ф. 3504, оп. 1, спр. 1, арк. 122.
4 Там само, ф. 3866, оп. 1, спр. 48, арк. 24.
5 Див., зокрема: Срібняк І., Лук’яненко О. З історії заснування Музею-архіву

визволення України // Архіви України. – 1998. – № 1–6. – С. 54–58.
6 ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 48, арк. 24.
7 “Старий” – один із псевдонімів С. Петлюри.
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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ-
АРХІВУ (М. ТАРНІВ, ПОЛЬЩА) М. ОБІДНОГО ДО НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ

АРМІЇ УНР ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖОГО В. КУЩА
          20 листопада 1922 р.

Всі народи надають надзвичайно велике значіння справі збирання,
дослідження, описання та схоронення матеріалів, освітлюючих життя,
творчість і боротьбу нації. Музей, що зберігає в собі речові предмети вла-
стиві даній нації, свідчить про культуру цієї нації, як вище осягнення її
буття й існування. Музей є найвизначнішим показником шляхетності нації.
Музей з приєднаним до нього архівом, школою і бібліотекою є душа нації,
яка залишається навіки, навіть тоді, коли нація фізично умре.

Коли ми придивимося до своїх сусідів, то побачимо, що ні революція,
ні війни не зменшили в них зацікавлення до загальної справи. При укла-
данні мирових трактатів вносяться вимоги  обміну чи повернення однією
державою другій історичних пам’яток. Під час бойових подій, чи пере-
можного панування, супротивник старається захопити архіви і пильно
використовує. Така доля постигла й деякі дуже важливі акти з нашої ви-
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звольної боротьби. Ще за старих часів кожна держава мала спеціальних
своїх агентів для викрадання чи нищення важливіших актів, особливо
таких, що зобов’язують одну державу перед другою. І така робота мала
успіх, незважаючи, що кожна держава найпильніше охороняла свої таємні
документи. А що ми скажемо про охорону наших архівів, зокрема, до-
кументів державної ваги, яких властиво ніхто й не охороняє. Жах охоплює,
коли тільки уявити, що більшість наших історичних матеріалів загинула
безслідно. Не можна виправдати причини нищення національних скарбів
вельми тяжким станом, в якому переходить наша боротьба. Поляки за
часів свого повстання також перебували в тяжких умовах, одначе зуміли
схоронити свої історичні пам’ятки, заснувавши в Швейцарії в м. Ранер-
свіль свій музей.

Ще в 1919 р., коли Уряд мав гроші, я подавав проекти вивезення за
кордон важливіших історичних пам’яток (журнал “Укр. стар.”, кн. 1)1,
одначе мою пропозицію не було прийнято. Тим часом пам’ятки страшенно
нищилися. Під час евакуацій і реевакуацій шляхи, залізничні станції були
засипані архівами, а в містах, що залишалися нашою владою, залишалися
на поталу наступаючому ворогові й наші архіви, а в містах постою нашої
влади в склепах, на базарах (Рівне, Кам’янець і ін.) послуговувалися на-
шими архівами як обгортковим матеріалом. В Кам’янці були навіть урядові
розпорядження, про що я маю розпорядження і про що в свій час протес-
тував, щоб державні інституції звозили свої архіви на паперову фабрику
Коцебу як сирівець для переробки на чистий папір, аж поки Пан Головний
Отаман не видав суворого наказу про припинення такого злочину. Такого
сорому ще ніколи не знала українська нація від часу свого існування. За-
лишаючи загальну справу охорони пам’яток, яка вже сама набрала ха-
рактеру історії, і яку в свій час буде освітлено, розглянемо справу військово-
історичну.

За часів перебудування української влади в Києві було дві окремих
інституції: 1) Державний військово-історичний музей і 2) Державний вій-
ськово-історичний архів; обидві згадані інституції досить інтенсивно про-
вадили свою працю. Та ось за Гетьманщини Музей, що мав великі збірки
пам’яток старовини і відродження України, озброєною силою (державною
вартою) викидається на площу на дощ, бо помешкання Музею подобається
“Політичному відділові” (книжка Ернста “Сокровища Киева, пострадав-
шие в 1918 г.”). На початку 1919 р. Дер[жавний] військ[ово]-істор[ичний]
архів скасовується, а згодом при скороченні штатів і штат Музею скорочено
так, що не зосталося ні одного співробітника, внаслідок чого зібране там
цінне майно повинно було залишитися без огляду. Та співробітники Музею,
не отримуючи платні, не кидали святої своєї роботи, клопочучи про зали-
шення для держави цієї цінної інституції. Штат Музею було знову за-
тверджено, але грошей на його діяльність не відпускалося.

Нехай роки 1919 і 1920, в яких переводилась велика збройна боротьба,
не були сприятливими для військово-історичної справи. Наступив рік 1921.
Галичина і Польща залиті українськими архівами, які стихійно нищаться.
Потребувалися негайно і чемні руки, і кошти, щоби все зібрати, упоряд-
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кувати і приділити кудись в певне місце на схоронення. В квітні 1921 р. я
подав доклад про негайний відпуск 40000 м(арок) п[ольських] для вря-
тування гинучих національних скарбів. Справа перейшла 29 інстанцій,
я примушений був подати ще два доклади писаних, вісім устних та
вчинити до сорока прохань усних до різних осіб (в той час була і Рада
Республіки), одначе справа з відпуском грошей затяглася, а пам’ятки
нищилися. Нарешті восени 1921 р. тим[часово] викон[уючий] обов[’язки]
мін[істра] фін[ансів] п. Білінський відпустив 20000 м[арок] п[ольських],
а другу половину до сьогодні не відпущено.

Все ж великими зусиллями вдалося звести до Тарнова значну кількість
історичних матеріалів і приступлено до їх упорядкування. Одначе в роботі
Музей-архів не мав підпертя, напроти розпочався похід за виселення Му-
зею-архіву з Тарнова до табору. Мотивувалося тим, що Державна скарб-
ниця не має грошей на утримання двох співробітників Музею-архіву, а
тим часом наші міністерства були переповнені співробітниками, які не
мали роботи. Всі доводи, що національні скарби звести за дроти не тільки
не раціонально, а навіть злочинно, не зустріли погодження. Похід проти
Музею-архіву, цієї єдиної національної скарбниці, був рішучий, що
примусило мене шукати захисту у Пана Головного Отамана. І прига-
далося мені, як на початку лютого 1918 р. у Києві нападники більшо-
вики видали охоронну грамоту нашому Військ[ово]-істор[ичному] му-
зею, а тут, при вельми тяжких обставинах для охорони пам’яток, свої
ж руйнують свій музей.

Хоча Музей-архів і було залишено в Тарнові, та було його поставлено
в такі умови, що годі було щось робити. Під час великих морозів грошей на
паливо не відпускалося, і в помешканні Музею-архіву був такий холод, що
покривалися кригою стіни і примерзали до стін малюнки. В цей час гроші
були виплачувані мільйони м[арок] п[ольських] за помешкання гот[елю]
Брістоль, де були розташовані державні інституції і де було дуже тепло.

Бажаючи знайти ширше матеріальне і моральне підпертя з боку гро-
мадянства, доручений мені Музей-архів підносить ініціативу, а потім бере
на себе і першу організаційну роботу по заснуванню загальнонаціональної
інституції “Музею-архіву визволення України”, який тепер вже утворено.
До повернення на Україну цю інституцію було ухвалено заснувати в Швей-
царії, одначе з огляду на високий курс швейцарської валюти було обрано
Відень, а тепер обставини змінилися знову і мається Музей-архів розміс-
тити в Чехословаччині, хоча для чужого людського ока і надалі місцем
осідку Музею-архіву є Відень.

Поруч з Музеєм-архівам визволення України продовжує свою діяль-
ність надалі і наш Головний військово-історичний музей-архів як окрема
самостійна одиниця, а нач[альни]к Музею-архіву одержує накази і роз-
порядження від свого військового начальства. Наш військовий музей-архів
може якийсь час бути й під однією стріхою з Музеєм-архівом визволення
України, але це лише щодо його утримання за кордоном, одначе цілість
цієї інституції необхідно схоронити аж так довго, доки будемо мати свою
власну армію, доки будемо працювати над історією українського війська.
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Власне кожна держава має окремо від національного музею чи архіву
і свій військовий музей чи архів.

Зараз підготовляється грунт для вивезення за кордон наших історич-
них пам’яток і може в найближчий час удасться це перевести, а тому му-
симо якнайскоріше підготовити тут на місцях все до відсилки. В кожній
військовій частині чи інституції необхідно вилучити з загальних діл все
важливіше, що має історичний характер і що необхідно в першу чергу
вивезти, і по упорядкуванні вкласти в окремі кошики, обшиті з середини
мішками. Описи треба виготовити в декількох примірниках, з яких один
вкласти в кошик з матеріалами, а один надіслати до Головного військово-
історичного музею-архіву. Роботу необхідно перевести якнайскоріше,
потрібні свідомі люди і кошти.

На жаль в цей важливий час, в ці жнива для історичної праці, діяль-
ність дорученого мені Музею-архіву цілковито паралізовано, бо скоро-
ченням штатів забрано останнього мого співробітника, забрано в такий
рішучий спосіб, що не дано йому закінчити того діловодства, яке він вів
і якого він мені до цього часу не здав, хоча я й прохав відпустити його хоч
на тиждень для закінчення діл, та мого прохання не узгляднено (не прий-
нято до уваги – М. П.) Сам я один не маю змоги перевести тієї великої
праці, яка вимагає співділання (спільних зусиль – М. П.) багатьох фахових
співробітників. В цілях перебрання документів військового характеру, чи
освітлюючих (тих, що висвітлюють – М. П.) військову справу, я мушу
працювати в Архівній комісії при Міністерстві освіти, яка перебирає іс-
торичні матеріали від всіх міністерств, а в цілях подальшої охорони вій-
ськово-історичних матеріалів в одній з нейтральних країн, я примушений
працювати ще й в комітеті Музею-архіву визволення України як член-
секретар (правда, працювати по вечорах і ночах).

Пан Головний Отаман в розмові зі мною висловився, що він надає
дуже велике значіння справі історичній, і пообіцяв підтримати так, щоб
можна було відновити працю напівзруйнованого музею-архіву, евентуально
добавленням співробітників і по змозі грошовими засобами.

Переживаємо зараз час, який конче необхідно використати для зби-
рання матеріалів по нашій історичній визвольній боротьбі та для дослід-
ження і описання бойових подій, особливо щодо останнього нічого майже
не зроблено. Вийшовши (опубліковані – М. П.) поодинокі праці припад-
кових (випадкових, непрофесійних – М. П.) дослідників нашої військової
історії, часом дуже щирі, з боку історіграфічного занадто слабі. Та й цього
сирого матеріалу до цього часу появилося в друці до смішного мало. Можна
наперед сказати, що коли справа буде так тривати й надалі, то на мовах
польській і московській вийде більше монографій про нашу визвольну
боротьбу, чим на мові українській. На долю наших істориків при написанні
історії припаде, що й було до цього часу – користуватися з чужих джерел.
До речі кажучи, наші сусіди не полінувалися позбирати на поталу покидані
в різних місцях українські архіви. Переглядаючи вийшовши численні праці
наших сусідів, що освітлюють сучасні рухи, прямо дивуєшся, звідки у них
стільки свідомого устремління до піднесення свого добробуту. Коли пригадати,
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що про Русько-Польську війну2 вийшло п’ять тисяч оригінальних праць, то
можна уявити, як візьмуться москалі до праці по освітленню останніх війн.

В 1918 році за часів Гетьманщини Українським Урядом було широко
організовано дослідження Світової війни. На провадження роботи і на ут-
римання численних кадрів співробітників витрачалося колосальні кошти,
а на дослідження української визвольної боротьби не знайшлося і не зна-
ходиться ні коштів, на навіть належної уваги до самої справи. Праці інс-
титуцій, які працюють по збиранню історичних матеріалів, нехтується, а при
скороченнях штатів і відпуску коштів ці інституції розглядаються також, як
і звичайні канцелярії. Страшна мартирольогія українських пам’яток.
Логічно, що коли б це було у інших народів, то певно вони б хоч тепер,
спокутуючи свій тяжкий гріх за втрачені національні скарби, звернули б на-
лежну увагу на згадану роботу. У нас треба б посадити до цього діла десятки
фахових людей, треба велетенським напруженням здобути грошей і всього
необхідного для роботи, бо може завтра буде запізно те, що змогли б зробити
сьогодні. Тим часом пам’ятки стихійно нищаться, а учасники і очевидці
бойових подій один за одним або сходять із життєвої арени, або повертаються
на Вкраїну, де не може бути й розмови про таку роботу, або прямо забувають
в своїй пам’яті все, може так цінне, ніким не записане, не зібране, а час
минає. Всі тепер славні події героїчної боротьби покриваються мряковиною
неясностей, чорна страшна заглада (забуття, безвісність – М. П.) лягає на
все велике, куплене ціною крові сотень тисяч кращих борців.

Необхідно якнайскоріше виконати слідуюче:
1. У військових частинах і установах вилучити історичні матеріали,

упорядкувати, скласти описи і підготувати для передачі до Головного
військово-історичного музею-архіву.

2. Записати показання (освідчення, спогади – М. П.) учасників і оче-
видців, ілюструючи хід визвольної боротьби (мається на увазі табори).

3. Перебрати історичні матеріали від українських військових таборів
поза межами Польщі.

4. Перевірити, чи написані історії військових частин, а коли ні, то
якнайскоріше цю роботу закінчити.

5. Перебрати матеріали військового характеру від цивільних мініс-
терств (участь представника Музею-архіву в Архівній комісії при Мі-
ністерстві освіти, яка перебирає історичні матеріали від всіх міністерств).

6. Навязання (встановлення – М. П.) стосунків з різними українсь-
кими організаціями і поодинокими особами в цілях передачі ними до
Музею-архіву історичних матеріалів.

7. Виготовити квестіонар (анкету – М. П.) для збирання пам’яток
визвольної боротьби України.

8. Відновити клопотання про повернення наших архівів Польщею
і Румунією.

9. Прочитати в таборах ряд лекцій по охороні пам’яток (між іншим,
як писати спогади, мемуари, та ціль і значіння цих матеріалів).

10. Виготовити проект закону і розпоряджень про користування уря-
довими і приватними особами історичними матеріалами і іншими
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пам’ятками, які являються власністю цілої нації.
11. Придбати від варшавських кінематографічних фірм фільми зі

знімками українського війська на фронті.
12. Придбати від різних приватних осіб зроблені ними фотографії

з українського визвольного руху та інші пам’ятки.
13. Зареєстрування всіх поляглих за визволення України та вша-

нування їх пам’яті.
14. Організація охорони військових кладовищ і поодиноких могил.
15. Оголошення конкурсу на виготовлення проектів для упорядку-

вання військових цвинтарів і поодиноких могил в українському націо-
нальному стилі.

16. Придбати від укр[аїнських] артистів-малярів баталії з нашої виз-
вольної боротьби.

17. В Музеї-архіві упорядкувати діла, скласти описи і підготовити до
вивезення за кордон та ін.

Прохаю:
1. Про якнайскоріше відновлення діяльності Військово-історичної

управи, складеної з фахових співробітників, чи про покладення обов’язків
управи на Музей-архів, з призначенням необхідної кількості спів-
робітників.

2. Про підвищення класи посади начальника Головного військово-
історичного музею-архіву з VI до V (наколи начальника Музею-архіву не
буде призначено, в о. начальника Військово-історичної управи). Це необ-
хідно зробити якнайскоріше для поставлення начальника Музею-архіву в
нормальні умови щодо платні. При скороченнях штатів в усіх міністерствах
залишено посади, головним чином VI і V (директор департаменту – на-
чальник управи, віце-директор), на які призначено в більшості в. о. осіб,
що займали посади кл[асу] VI і ін. При виробленні нових ставок платні
взято за прожиточний мінімум платню директора департаменту.

3. Про збільшення штату Музею-архіву знову щонайменше до 2-х
(двох) осіб та про віддання розпорядження, щоб на будуче (на майбутнє –
М. П.) при скороченні штатів різних канцелярій, штат Музею-архіву не
скорочувано.

4. Про повернення до Музею-архіву співробітника адм[іністратив-
ного] хорунжого Уланівського, який підготовлений до праці в Музеї-архіві.

5. Про відпуск бодай частково коштів, згідно кошторисів Музею-ар-
хіву, для переведення зазначеної в цьому докладі праці.

Начальник Музею-Архіву адм[іністративний] сотник           М. Обідний
ЦДАВО України, ф. 4018, оп. 1, спр. 2, арк. 99–102 зв.

КОМЕНТАРІ
1. Йдеться про статтю М.  Обідного “Військово-архівна справа на Україні”,

опубліковану у журналі “Українська старовина” (1919, № 1), в якій було порушено
питання про доцільність вивезення найцінніших українських пам’яток за кордон
до однієї з нейтральних країн.

2. Вірогідно, йдеться про події XVII ст., коли Московське царство брало
участь у воєннних діях проти Речі Посполитої.
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Ігор Карпеєв

З ІСТОРІЇ КРИМСЬКОЇ (СХІДНОЇ) ВІЙНИ 1853–1856 рр.

До середини XIX ст. російський уряд багато в чому втратив позиції
на Балканах і Близькому Схід, завойовані під час російсько-турецької війни
1828–1829 рр. Англія і Франція практично витиснули Росію з близько-
східних ринків, підкоривши своєму впливу Туреччину. Не зумівши домо-
витися з Західною Європою про розділ сфер впливу на Близькому Сході,
Микола I вирішив відновити загублені позиції прямим натиском на туре-
цький уряд. У свою чергу правлячі кола Англії і Франції в напруженій
внутрішньополітичній ситуацвї, що склалася в Європі після революції
1848–1849 р. м., прагнули військовими успіхами зміцнити своє становище
і послабити Росію.

Приводом до війни з’явилося загострення в 1852 р. відносин між ка-
толицьким і православним духівництвом через володіння “святими
місцями” у Палестині. Французький імператор Наполеон III демонс-
тративно підтримав католицьких ченців. Микола I прийняв сторону
православних і в лютому 1853 р. направив до Константинополя (Стамбула)
надзвичайним послом князя О. С. Меншикова, який зажадав, щоб усі
православні піддані Османської імперії були поставлені під особливе
заступництво Росії. Царський уряд у конфлікті з Туреччиною і Францією
розраховував на підтримку Австрії та Пруссії і нейтралітет Англії. Однак
усі три держави, незадоволені посиленням позицій Росії в Європі після
придушення революції 1848–1849 рр. прийняли сторону Туреччини, а
англійський прем’єр-міністр лорд Г. Дж. Пальмерстон навіть уклав з
Наполеоном III договір про спільні дії. У травні 1853 р. турецький уряд
відкинув висунутий йому ультиматум, і Росія розірвала з ним дипломатичні
відносини. За згодою Туреччини в чорноморські протоки Босфор і
Дарданелли увійшла англо-французька ескадра. У відповідь російські
війська вступили 21 червня (3 липня) 1853 р. у дунайські князівства
Молдавію і Валахію, що знаходилися під протекторатом Туреччини.
Підтриманий Англією і Францією, турецький султан 27 вересня (9 жовтня)
зажадав очистити князівства і 4 (16) жовтня 1853 р. оголосив Росії війну.

Успішні бойові дії російських військ на Дунаї й у Закавказзі, розгром
турецького флоту в Синопській битві 18 (30) листопада 1853 р. змусили
Англію і Францію відкрито виступити на боці Туреччини. Почавшись як
російсько-турецька, Кримська (Східна) війна перетворилася, по суті,
на світову.
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Головним театром воєнних дій у 1854–1855 рр. стає Кримський пів-
острів і прилеглі до нього території Південної України. Опублікований нижче
документ розкриває підготовку російського уряду до оборони південних
кордонів країни. Призначений головнокомандувачем сухопутних і морських
сил у Криму колишній посол Росії в Туреччині адмірал О. С. Меншиков
направив 29 червня 1854 р. Миколі I доповідну записку про зміцнення обо-
роноздатності півострова. У ній він пророчив дії союзних військ Англії,
Франції і Туреччині після їхньої висадки в Криму, а також запропонував
серію заходів щодо посилення позицій Росії в Причорномор’ї. На жаль,
більшість з них не було реалізовано за браком часу.

Після висадки союзників у Криму 2(14) вересня 1854 р. О. С. Мен-
шиков діяв невдало і 15 лютого 1855 р. був замінений на посаді головно-
командувача Кримською армією генералом від артилерії М. Д. Горчако-
вым. Однак це не применшує переваг зробленого ним влітку 1854 р. ана-
лізу військово-політичної ситуації в Причорномор’ї.

Записка О. С. Меншикова зберігається у фонді Військово-похідної кан-
целярії при Імператорській головній квартирі (ф. 970) Російського дер-
жавного воєнно-історичного архіву. Текст документа подано в сучасній
орфографії, зі збереженням стилістичних особливостей оригіналу, з
необхідними коментарями.

ЗАПИСКА АДМИРАЛА А. С. МЕНШИКОВА
1 НИКОЛАЮ I2  

ОБ УКРЕПЛЕНИИ КРЫМА (Г. СЕВАСТОПОЛЬ)
     29 июня 1854 г.

По содержанию милостивого рескрипта, которым Ваше императорское
величество удостоили меня от 18 сего июня, всеподданнейше обязываюсь
изложить мой взгляд на настоящее положение Крыма собственно в отно-
шении к защите его противу неприятельских покушений.

Неприятель, как предполагать можно, или сделает нападение на Фео-
досию, или попытается прорваться в Керченский пролив, или, наконец,
высадит войско в Евпатории, либо между сим городом и Севастополем,
чтобы устремиться на сей последний, как главнейшую цель войны, объяв-
ленной России3.

 

I. О ПОКУШЕНИИ НА ФЕОДОСИЮ
Феодосия не такой пункт, в котором неприятель мог бы основательно

утвердиться. Гавани там нет и линейные суда должны стоять на рейде,
бесспорно хорошем, но открытом.

Самый город, конечно, может быть занят, но только с боя и значительно
превосходящею нас силою. Потом неприятелю трудно будет защищать
его с береговой стороны противу нашего действия с окрестных высот.
Сверх того, город имеет так мало воды, что в настоящее время и для гар-
низона едва достает ее.

Занять Феодосию с тем, чтобы идти оттуда на Севастополь, – едва ли
может быть целию неприятеля, ибо пуститься через всю ширину Крыма
с войском без обозов и без достаточного числа лошадей значило бы идти
рискованно, подвергаясь, в случае потери сражения, истреблению, при
сомнительной возможности обратной амбаркации4.
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Скорее можно предполагать, что с занятием Феодосии неприятель
будет иметь в виду набег на Арабат, дабы расстроить наши подвозы5.

 
Но

чтобы достичь и этого укрепления (которое следует вооружить), ему нужно
взять его с боя, что может оказаться не так легко.

II. О ПОКУШЕНИИ ОВЛАДЕТЬ КЕРЧЕНСКИМ ПРОЛИВОМ

Без сомнения дельным было бы со стороны наших противников ста-
раться овладеть этим пунктом, дабы расстроить наше каботажное плава-
ние6 по Азовскому морю.

К достижению и этого существуют немалые препятствия:
Во-первых, идти на Керчь из Феодосии, если она уже будет занята,

что сомнительно, как изъяснено выше, едва ли предпримет осторожный
генерал, зная, что на протяжении 80 верст, двигаясь не в виду своего флота,
ему придется каждый шаг вперед брать с боя.

Во-вторых, высадить достаточное количество войска прямо в Керчь
также неудобно по причине тесноты местности, не дозволяющей направить
вдруг большой десант, что служит уже к облегчению нашей обороны,
а ежели при том,

В третьих, покушение на Керчь предпримется не раньше, как чрез
6 недель от сего времени, то есть в половине августа, то, независимо от
средств нашей защиты, оно подвергнется еще всем случайностям равно-
денственных погод7.

В надлежащей защите этого пункта, равно как и Феодосии, я вполне
полагаюсь на распорядительность ген[ерала] Хомутова8 и на тот отпор,
который он дает неприятелю. Однако не смею скрыть, что даже неудачные
попытки врагов на то либо другое место могут устранить и расстроить
каботажное наше плавание в Азовском море.

Устранение такого влияния может быть достигнуто, ежели Еникале9 и
противу лежащие косы азиатского берега10 будут укреплены батареями.
Не говоря уже о пользе устройства сих батарей для защиты самого пролива,
укрепление Еникале и кос внушит в каботажных судовщиков доверие
к безопасности предпринятия необходимых для нас перевозок.

С этой целию я предоставил в распоряжение ген[ерала] Хомутова те
орудия морского ведомства, которые от устья Дона не могли до сего времени
быть доставлены в Крым.

III. НАКОНЕЦ, О ПОКУШЕНИИ НА СЕВАСТОПОЛЕ

Не признавая сбыточною экспедицию на Перекоп, я думаю, однако,
что неприятель может занять и укрепить Евпаторию для составления себе
опорного пункта с целию достичь главнейших своих видов, а именно:
уничтожения нашего флота и Севастополя. К этому, конечно, будут на-
правлены все вражеские покушения в сем крае.

Все изложенное выше о попытках на Феодосию и Керчь приводит
меня к тому заключению, что от предприятий на эти пункты, предполагая
их даже удачными, мы можем в настоящем году понести хотя и значи-
тельный, но не решительный вред.
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Важнее всех покушений может быть покушение на Севастополь. Но
при этом, естественно, представляется вопрос, достаточны ли для сего
настоящие наличные силы неприятеля?

При отделении дивизии в Адрианополь, при подкреплении Омера-
паша11 отрядом и при занятии Варны сильным гарнизоном12 невероятно,
чтобы у неприятеля осталось достаточное количество войска для успеш-
ного действия противу Севастополя. Но с занятием Валахии австрийцами13

ему не представится уже надобности подкреплять столь значительно турок
и тогда он, кажется, мог бы от 50 до 60 тыс. англо-французских войск,
сверх еще турецких, обратить на действия противу Крыма.

Мы здесь имеем в строю: в 26 бат[альонах] – 22700 штыков, в 8 эс-
кадронах гус[ар] 1128 сабель и в 4, 5 батареях – 36 лег[ких] оруд[ий]. Сверх
того, я могу с кордонов собрать в резерв от 5 до 600 казаков.

Из этого видно, что числительное превосходство будет на стороне не-
приятеля. Равномерно на его же стороне будет и выгода – как в выборе
места для высадки войск, так и в возможности держать нас в недоумении
фальшивыми десантами.

Морской атаки он, без сомнения, не предпримет. Но, имея в своем рас-
поряжении значительно превосходящую нас силу, поведет атаку берегом.
Высадку для этого войска может сделать за два или за три перехода се-
вернее Севастополя, в Евпатории, например, как изъяснено выше, – и сле-
довать вдоль берега, фланкируемого флотами.

При предполагаемой же силе его (от 50 до 60 тыс.) ему возможно будет
отделить часть войска или даже судовые команды для десанта на мыс Хер-
сонес, если не для наступления на город, то по крайней мере для отвлечения
наших сил, принудив нас оставить несколько батальонов на Южной стороне14.

Это обстоятельство побуждает желать, чтобы в северной части Крыма
расположена была еще хоть одна бригада с ее артиллериею, дабы несколько
восстановить равновесие как наших сил с неприятельскими, так и самых
случайностей боя.

Против внезапного нападения Севастополь, конечно, обеспечен доста-
точно временными своими укреплениями. На противу правильной осады
многочисленного врага и противу бомбардирования с берега средства на-
шей защиты далеко не соразмерны будут со средствами осаждающего15.
Два или три батальона, которые бы мог отделить ген[ерал] Хомутов в под-
крепление меня и сам не будет удержан демонстрациею, едва ли подоспеют
вовремя к Севастополю, имея пройти с лишком двести верст расстояния.

Мы положим животы свои в отчаянной битве на защиту святой Руси и
правого дела, каждый из нас исполнит долг верного слуги своего государя
и честного сына Отечества; но битва эта будет одного против двух, – чего,
конечно, желательно бы избегнуть.

Все изложенное здесь я счел моим долгом повергнуть благоусмотре-
нию Вашего императорского величества.

Князь А. Меншиков
Російський державний воєнно-історичний архів, ф. 970, оп. 2, спр. 934, арк. 4–8.
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КОМЕНТАРІ
1. Меншиков О. С. – адмірал, генерал-ад’ютант Свити його і. в. В лютому –

травні 1853 р. – надзвичайний і повноважний посол Росії у Стамбулі. В жовтні
1853 – лютому 1855 рр. – головнокомандувач сухопутними і морськими силами
в Криму (Кримською армією). У грудні 1855–1856 рр. – військовий губернатор
Кронштадта.

2. Микола І Павлович (1796–1855) – російський імператор (1825–1855).
3. Англія і Франція фактично вступили у війну проти Росії на боці Туреччини

23 грудня 1853 р. (4 січня 1854 р.), відвівши свій флот у Чорне море. Офіційне
оголошення Росією війни Англії і Франції відбулося 9 (21) лютого 1854 р.

4. Амбракація – процес зайняття і укріплення ділянки морського узбережжя
військовим десантом, що висадився на ньому.

5. Арабатська коса (Арабатська стрілка), являла собою шлях сполучення
Кримської армії через Україну з внутрішніми областями Росії, стала обороно-
здатною весною 1855 р. 16 травня 1855 р. англо-французька ескадра (13 вимпелів)
атакувала Арабат, але була відбита. Два найближчих до берега кораблі були сер-
йозно пошкоджені.

6. Каботажне плавання (каботаж) – судноплавство між портами однієї сто-
рони.

7. Йдеться про сильні південні вітри, які перешкоджали судноплавству
в районі Керчі.

8. Хомутов М. Г. (1795–1864) – генерал-ад’ютант, генерал від кавалерії, на-
казний атаман війська Донського (1848–1862).

9. Єнікале (в перекладі із турецької – “нова фортеця”) – колишня кримсько-
татарська фортеця на березі Керченської протоки і 12 верстах на схід до Керчі.
1783 р. разом з Кримом перейшла до Росії. В плані становила собою неправильний
багатокутник; кам’яні стіни висотою 3,5 саженів і товщиною 8 футів розташову-
валися з боку моря в один ряд, а з інших – у 2 і 3 ряди. 1818 р. на озброєнні
фортеці налічувалося 52 гармати, 10 мортир і 7 єдинорогів в казармах розміщу-
валося 770 чол. У період Кримської (Східної) війни 1853–1856 рр. Єнікале і Керч
після запеклого бою 12–13 травня 1855 р. були захоплені союзниками.

10. Йдеться про узбережжя Таманського півострова.
11. Омер-паша (1809–1871) – головнокомандувач
12. Англо-французьк війська чисельністю близько турецькою армією в період

Кримської (Східної) війни 1853–1855 рр. 70 тис. були висаджені у Варні в червні–
липні 1854 р., змусивши російське командування відвести свою армію за р. Дунай.

13. До вересня 1854 р. російська армія відійшла за р. Прут, а Молдавія і Ва-
лахія були зайняті австрійськими військами.

14. (14) вересня 1854 р. англо-франко-турецькі війська (62 тис. чол. з 134
гарматами) почали висадку під Євпаторією. Кримська армія під командуванням
адмірала О. С. Меншикова (33 тис. чол. і 96 гармат), зазнавши 8 (20) вересня
поразки на р. Альмі відступила до Севастополя. 14 (26) вересня 1854 р. Меншиков
відвів свої війська до Бахчисарая, щоб створити загрозу з флангу, тим самим
кинувши напризволяще Севастополь. Союзники, вирішивши не атакувати Пів-
нічну сторону Севастополя, розпочали обхідний маневр і, розминувшись з Мен-
шиковим на марші, підійшли до Севастополя з півдня. Тоді розпочалася героїчна
349-денна оборона міста-фортеці.

15. Йдеться про незавершене будівництво сухопутної лінії оборони Севас-
тополя. Згідно з планом 1837 р. вона повинна була мати в довжину 7 верст, з 8
бастіонами, казармами і фортечним муром з бійницями. До 1854 р. був споруд-
жений лише один бастіон (VII на Південній стороні, по берегу рейду, біля батареї
№ 8), двоярусна башта Малахова з круглим гласисом і оборонний мур без рову,
який оперізував місто і Корабельну слобідку.
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ІСТОРІЯ УСТАНОВ

Ганна Путова

ЛИСТ ЄПИСКОПА ЛУЦЬКОГО І ЖИТОМИРСЬКОГО
КАСПЕРА БОРОВСЬКОГО ДО МІНІСТРА ВІРОВИЗНАНЬ

Епістолярна спадщина єпископів Луцьких і Житомирських у фондах
Центрального державного історичного архіву України представлена досить
широко. В основному вона зосереджена у фонді № 2227, Колекція доку-
ментів Волинського музею. Документи цього фонду яскраво розкривають
історію Луцько-Житомирської дієцезії у ХІХ – на початку ХХ ст. Серед
них знаходиться, зокрема, відкритий лист єпископа Луцького і Житомир-
ського Каспера Боровського до міністра віровизнань, опублікований у кра-
ківському журналі “Czas” у 1970 р. Він є пам’яткою боротьби католиків
Південно-Західного краю за право користування у богослужіннях мовою
більшості визнавців, тобто, польською. Ця боротьба була спричинена по-
требою у ствердженні права національної самоідентифікації та можливості
без перешкод визнавати віру своїх предків. Багато ревних пастирів при-
несли себе у жертву за право вірних залишитися поляками і зберегти ді-
дівську віру. Серед них був єпископ К. Боровський.

Каспер Боровський народився 6 січня 1802 р. у с. Полинівщина у Дрис-
сенському повіті Віленського воєводства. Вчився майбутній єпископ у домі-
ніканській школі у Друйї. пізніше – у Забіллах та у єзуїтській школі в Уш-
вальді

1
. 1820 він з похвальною грамотою перейшов до школи місіонерів

у Іллукшті, а з 1823 до 1827 рр. вчився у вищій школі піарів у Поло-
цьку

2
. З 1827 до 1831 рр. тривало навчання Боровського в семінарії. 4 квіт-

ня 1831 р. він був висвячений на священика архієпископом Андрієм Бе-
недиктом Клонгевичем у Віленській катедрі. Після цього Боровський де-
який час виконував обов’язки вікарного священика у Жежиці, а 19 грудня
1832 р. став настоятелем у Йозефсталі, що біля Одеси. 1835 р. К. Боров-
ський був поставлений на працю у Віленській Духовній Академії. Там
він викладав Святе Письмо, допоміжні бібліологічні дисципліни, канонічне
право та історію Церкви. 1859 р. він став ректором Академії. 1842 р., коли
за наказом державної влади Віленська Академія була перенесена до Санкт-
Петербургу, переїхав туди і К. Боровський

3
.

3 липня 1848 року Папа Пій ІХ рекомендував Боровського на посаду
ординарія дієцезій Луцької і Житомирської. Єпископська консекрація від-
булася 17 грудня 1848 р. Її вчинив тогочасний суфраган Полоцький та
вікарій капітула Варшавської архідієцезії, приятель К. Боровського,
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майбутній архієпископ Варшавський Антоній Мельхіор Фіалковський ра-
зом з ординарієм Сандомерським Йозефом Йоахимом Голдтманом та но-
вим коад’ютором Могилівським Ігнатієм Головінським4.

Після знищення Царським урядом Кам’янецької дієцезії, яке сталося
1866 р., папа Пій ІХ 1867 р. номінував К. Боровського її адміністратором5.

Як людині тактовній і дипломатичній, Боровському вдавалося довгий
час утримувати рівновагу у стосунках з урядом, однак конфлікт не при-
мусив себе чекати, коли імператор Олександр ІІ 25 грудня 1869 р. видав
указ про впровадження російської мови до додаткових молитовних практик
Римо-Католицької церкви6. Проект цього указу існував ще з січня 1868 р.,
і К. Боровський вже відтоді почав супротив його впровадженню. Оскільки
він не піддавався ані вмовлянням, ані погрозам з боку уряду, у кінці липня
1869 р. його депортували до м. Пермі7. Звідти єпископ – вигнанець по-
вернувся вже з дозволу нового імператора, Олександра Ш, і оселився у По-
лоцьку8. 13 травня 1883 р. він почав керувати Полоцькою дієцезією9. Він
залишив Урал з розбудованими католицькими парафіями, що досягли роз-
квіту завдяки його активній душпастирській та організаторській діяль-
ності10. Помер єпископ Каспер Боровський 15 січня 1885 р. у віці 83 років
і був похований у полоцькій катедрі Святого Зигмунта11.

Представлений нижче документ є однією з причин трагічної долі єпис-
копа. Написаний вочевидь, приблизно наприкінці 1869, або на початку
1870 р., він відображає занепокоєння пастиря долею Церкви та усього
польського населення Південно-Західного краю. Після виходу описаного
вище царського указу, голова римо-католицької Духовної колегії, єпископ
Й. І. Станевський підтримав рішення уряду, за що був осуджений біль-
шістю єпископів Російської Імперії12. 11 листопада 1872 р. Римська конг-
регація з надзвичайних справ церкви засудила “Требник”, запропонований
російською владою для використання у Католицькій церкві на території
Російської Імперії13 . 1879 р. була проголошена екскомуніка на священиків,
які вживатимуть “Требник” у літургії14. Цей факт негативно був сприйня-
тий Російським урядом. Лист єпископа К. Боровського з протестом проти
впровадження російської мови до богослужінь Римо-Католицької Церкви,
був опублікований у польському журналі за межами Російської імперії.
Журнал “Czas” був інформаційно-політичним виданням, яке діяло з 1848
до 1934 рр. у Кракові, а з 1835 до 1939 рр. – у Варшаві та було органом
краківських консерваторів, підтримуваним, зокрема, князем Я. Радзивілом.
Наклад журналу сягав 8–10 тис.15 Для того часу це була достатньо велика
кількість примірників. Проте, оскільки видання здійснювалося в Австро-
угорщині, то дуже мала частина накладу могла перетнути кордони імперії.
Тому документ, наведений нижче, є ілюстрацією підпільного розповсюд-
ження нелегальної літератури поляками, які мешкали у межах Російської
держави. Це – мала рукописна книжка, походження якої пояснено самим
заголовком документу: Лист єпископа Боровського до міністра вірови-
знань. 1870 р. Переписаний Меланією Броніковською Прусською підданою.
Тобто, скоріш за все, це – рукописна копія публікації, котра таємно потра-
пила до Російської Імперії, і, можливо, була призначена для розповсюд-
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ження у Південно-Західному краї. Саме тим, що копія написана від руки,
пояснюється неможливість прочитання окремих слів. Проте основна час-
тина документу добре прочитується. Таким чином, перед нами постає
документальне свідчення катаклізмів, які пережила Римо-Католицька Цер-
ква Південно-Західного краю, як наслідок Польських повстань 1830–
1831 та 1861–1863 рр. Це є також свідоцтво боротьби польської частини
населення Російської Імперії за право збереження національної та релі-
гійної незалежності.
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ЛИСТ ЄПИСКОПА БОРОВСЬКОГО ДО МІНІСТРА ВІРОВИЗНАНЬ, ПЕРЕПИСАНИЙ МЕЛАНІЄЮ БРОНІ-
КОВСЬКОЮ, ПРУССЬКОЮ ПІДДАНОЮ

23 Września 1870 r.
Boże dopomóż!

W wielkim ucisku serca, którego boleści matki stojącej nad grobem wszys-
tkich swoich dzieci słaby tylko przedstawić może obraz; uciekam się do ciebie,
Panie moją duszę stroskaną z całą szczerszczą i zaufaniem prszed Tobą otwieram;
w twoim ręku spoczywa zarząd spraw religijnych, tyczących się inowiernych
wyznań; Ty jesteś organem Woli Cesarskiej w tym względzie, bądźże więc naszym
Patronem i Pośrednikiem wobec N[asze]go Pana, i naszym prośbom i jękom
utoruj drogę do tronu. Mówię prośbom i jękom, bo nie jest to officialna li tylko
odezwą nie jest, jakby można sądzić z pierwszego wejrzenia niesforna polemika
wywołana przez ducha opozycyi, – to raczej głos wołający o ratunek, jest to
głos nieszczęśliwego ojca wielkiej rodziny, w celu pozyskania miłosierdzia i
łaski u tronu; a tak charakter mego wystąpienia czyni otuchę, że nie odejdę bez
wysłuchania, bez pociechy od tego miejsca kiędy sprawiedliwość i miłosierdzie
dla podwładnych zasiadać powinny.

Domyślasz się, Panie już z tego co li mam zamiar powiedzieć i o co prosić
Twej interwencyi przed N[ajjaśniejszym]. Cesarzem, że to co od pewnego czasu
było tylko głuchą i trwożną wieścią, co było tylko jakoby mieczem Damoklesa
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wiszącym nad Katolickim Kościołem w Rosyi: to już jest dzisiaj faktem do-
konanym, już otrzymało sankcyę najwyższą, już nawet zakomunikowano zostało
władzy wykonawczej dla wprowadzenia w życie. Zapowiada się to wprawdzie
jako łaska, jako dobrodziejstwo ze strony monarchy, ale śmiem mówić, że ci co
skłonili Cesarza do takiego kroku, źlie Mu przedstawili stan kwestyi i narazili
Ojcowską Jego rękę na zadanie krwawego ciosu swoim katolickim poddanym,
zamiast łaski, którą nam chciał wyświadczyć... Jest to nie dobrodziejstwo dla
nas, lecz cios, który nas zabija, i właśnie dlatego błagamy Cię Panie o przedsta-
wienie Monarsze rzeczy we właściwym jej świetle. Najprzód zaś z tego względu
nazywam ukaz o języku rossyjskim ciosem śmertelnym dla nas, że wprowadza
on najzgubniejszą i najbardziej anarchiczną zasadę do Kościoła naszego, to już
odwoływanie się w rzeczach religijnych do woli arbitrium ludu – Rząd nie
wprowadza na pozór rossyjskiego języka przemocą, gwałtu się nie dopuszcza,
ale wzywając ochotników, robiąc lud rozjemcą tej ważnej kwestyi, czyż przez
to samo nie aplikuje do nas zasady plebscytu w najściśliejszm znaczeniu? Zasada
ta to prawdziwie dezolujący pierwiostek; gdziekolwiejk ją zastosowano w por-
ządku czysto ludzkim nawet, natychmiast powołały radykalne zaburzenia,
natychmiast wszystko zostało wywróconem, natychmiast chaotyczne miny
pokryły przeszłość i starych rzeczy porządek. Jakże więc taką zasadę wpro-
wadzać do Kośćoła naszego i sprawy religijne oddawać na [widzenie] się ciem-
nego pospólstwa? Wszak w rzeczach wiary człowiek nie ma głosu decyzyi? tu
Bóg sam mówi! Człowiek tylko słuchać i korzyć się powinien, – Bóg nastanowił
Kościół i nadał mu władzę rządzenia i nauczania! Odział go powagą i wyraźnie
nakazał wszystkim dlań posłuszeństwo: “Kto Kościoła nie słucha niech będzie
jako poganin i celnik.” Nie będzież więc wywróceniem Bożego porząku jeśli się
powie ludowi “Wy decydujcie, Kościół wam ulegać powinien, a nie wy
Kościołowi”. – Powiedzieć ludowi słowy jakiemy się odzywa Jenerał-Gubernator
w swej proklamacyi “udawajcie się w kwestyi religijnej do sprawników
mirowych, Gubernatora i t. p.”, nie będzie ż to podeptaniem wielkiego prawa
Boskiego i Kościelnego? Co się przy takiej zasadzie ostoi? Dosyć tylko wska-
zać ludowi drogę który przywykł dotąd słuchać duchownej zwierzchności; dziś
zdecydują kwestję języka, jutro zechcą poruszyć inną , zechcą zmiany jakiego
dogmatu, a tym sposobem cały gmach religijny wywróci, fundując się zawsze
na tym, że mu przyznaczono prawo decyzyi. Ukaz więc o języku rossyjskim
uzbraja literalnie lud na swój własny Kościół, on nas zabija naszymi własnymi
rękoma, on samo istnienie Kościoła Katolickiego robi problematycznem, bo je
czyni zależnem od woli i namętności ludu. Dziś tak stoimy jako piramida obró-
cona podstawą do góry, oparta na jednym jej szczycie. Nadto ukaz powyżczy
już ipso facto wprowadza do naszego Kościoła najformalniejszy rozdział. Skoro
część jaka katolickiej parafii zgodzi się na wprowadzenie rossyjskiego języka,
a druga na mocy zostawionej swobody zechce się trzymać przy polskim języku,
już przez to samo sformuje się w naszem łonie dwa różne obozy, dwie frakcje
wręcz sobie przeciwne i nieprzyjazne. Zaczną się wzajemne niechęcie i szy-
kany, węzły tak dotąd ścisłe prysną, jedność się zachwieje do gruntu i sprowad-
zi się przepowiednia Ewangelii “że królewstwo i dom przeciw sobie podzielone
upadną”. – Rzecz to jasna sama przez się i kto zna drażliwość religijnego uc-
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zucia, kto spojrzy na religijne dzieje, łatwo się o tym przekona. W samym zre-
sztą prawosławnym kościele mamy tego dotykalne dowody – skąd rozdział?
Skąd tyle sekt? ... oto ztąd, że jedni tych, drudzy innych trzymają się zasad
i książek; to dla ludu ciemnego dosyć, on nie patrzy wgłąb rzeczy. Takie też
rozdwojenie ukaz gotuje dla nas. Inny język, inne zatem ksążki, inna Biblia
i rytuały, muszą rzucić wśród nas kość niezgody i podziału. Ale nie idąc nawet
tak daleko nie uwzględniając tego rozerwania duchowego węzła (które wszakże
jest niezawodnem) czyż ukaz Cesarski nawet materialnie nie dzieli nas na dwie
partye? Wprowadzając dwa języki do naszego Kościoła już przez to samo wpro-
wadza się dwa obrządki, już przez to samo wywołuje potrzebę dwóch różnych
księży, dwóch nabożeństw i dwóch ognisk zebrania się ludzi t. j. dwóch kościołów,
słowem wywołuje najformalniejszą separację duchowną i materialną ze
wszystkimi jej smutnemi następstwami. To jasno jak dzień! Przy tym jest jeszcze
inny wzgłąd może najsilniejszy, który wykazuje całą zgubność ukazu Cesarskiego
dla nas: komuż niewiadimo jaka solidarność zachodzi między mową a pojęciem?
między wyrazem a ideą? Ta żywa jedność! Jeśli więc lud katolicki będzie
zmuszony przemocą [porzucić] swój język (a niewątpliwie nastąpi, bo przecież
Rząd nie zostawi nas w takim nienormalnym rozdwojeniu o jakim wspomniałem)
jeśli, mówię, zmuszony będzie rzucić swój język, a przyjąć język rossyjski,
czyż przez to samo już nie przyjmuje zasad rossyjskiego Kościoła? Konkluzja
ta na pozór zdaje się być forsowną, ale mając wzgląd na okoliczości, cała ścisłość
staje się widoczną. Są wprawdzie kraje gdzie ludzie mówiący jednym językiem,
różnych wszakże trzymają się religijnych zasad; ale tam wśród innych wcale
żyją warunków – tam jest wszelka dla wyznań swoboda słowa i pisma, swobodna
zatem reakcja, która utrzymuje równowagę i nie pozwala jednem zasadom
podnosić się ze szkodą drugich – dodamy do tego wyższe wykształcenie ludu.
U nas zaś dzieje się inaczej: u nas lud ciemny, nieokrzesany, nieumiejący czytać,
zasadzający religijne różnice tylko na zewnętrznych formach, między któremi
pierwsze miejsce trzyma różnica języka. Ztąd to nasz lud ma tylko ten jeden
sposób destynkcyi wyznań. Zapytać katolika i prawosławnego, jakiego są
wyznania? pierwszy odpowie że mówi pacież po polsku, drugi, że mówi go po
rossyjsku i ztąd tylko domyślać się można różnicy ich religijnych zasad. Język
węc w naszych okolicach stanowi prawdziwą linię demarkacyjną między dwoma
wyznaniami. On jeden nie pozwala im wzajemnie się pochłonąć, jeśli, więc ta
jedyna bariera upadnie cóż w ówczas nastąpi? Czyż lud katolicki wiejski nie
będzie całą massą pociągnięty przez prawosławną większość? Jeśli już dziś
prawosławni duchowni rossieli między katolicką ludnością tę zasadę, “że to
wszystko jedno” – przez to oczywiście ta jedność po wprowadzeniu języka ros-
syjskiego de facto się urzeczewistni i za lat kilka śladu katolicyzmu u nas nie
będzie. Wynika to z naturalnego biegu rzeczy, a jeśli dodamy do tego silną
pressyę, jaką wywierają na lud katolicki duchowni, policya, mirowi, akcyzni
i każdy komu się tylko podoba i dodajmy do tego pogróżki jakiemy go ustawicznie
straszą, i obietnice jakiemi go łudzą, dodajmy do tego jeszcze fakt, że przy całej
pressyi prawosławia Kościół Katolicki nie stawi żadnej reakcyi ani słwem, ani
piórem, bo nam to wszystko odjęto, bo każde kazanie księdza jest cenzurowane
i szpigowane przez policyę, a każdy kapłan gorliwy wysyłany albo usunięty



Історія установ

32

jako szkodliwy prawosławiu, to w rezultacie wypadnie z całą jasnością konkluzya
smutna niestety!... to jest ostateczna zagłada Katolickiego Kścioła w bardzo
krótkim czasie; – to niewątpliwy, to najpewniejszy sposób naszej zguby, – jeżeli
Rząd chciał istotnie zgładzić nas do szczętu, niech tego środka użyje! – Mówię
to z całą szczerością, chociaż widzę, że sam na siebie broń daję ale w tej uroczystej
chwili, kiedy się porusza kwestya naszgo życia lub śmierci, chcę mówić całą
prawdę. – Już minął czas officyalnych zaręczeń i officyalnej w nie wiary, mówić
dziś należy otwarcie: oto nasze miejsce bolące, oto pierś odkryta! jeśli Rząd
chce nam zadać cios śmiertelny, niechaj go tu wymierza!... Nareszcie ośmielam
się przełożyć jeszcze jeden wzgląd wypływający z mojego tytułu i stanowiska
Katolickiego Biskópa, który mi nie pozwala na niesumienne przyjęcie do Kościoła
rossyjskiego języka. Zasadą katolicką jest jedność z Rzymską Apostolską Stolicą:
“Tu es Petrus etc” może Rząd tego nie podzielać, ale dla nas to święte; przeto
mósi być uwzględnione przez Rząd, który daje swobodę wyznania żydom,
Machometanom, a nawet Bałwochwalcom. Otóż w Kościele Katolickim Biskópi
są w rzeczach wiary ulegli głowie tegoż Kościoła, są Jej pomocnikami i
zastępcami ale sami nic nie stanowią w sprawach religijnych bez upoważnienia
Najwyższego Pasterza; On stanowi prawo, On daje sankcję, On rządzi, On
kwestyę roztrzyga, my zaś tylko słuchamy, aby lud katolicki wiernie spełniał to
co usta apostolskie głoszą. Mogę ż ja roztrzygać tak ważną kwestyę, jak zmiana
w Kościele języka, zmiana Biblii i rytuału, bez upoważnienia Rzymu?...

Wprawdzie Kijowski General-Gubernator przyrzeka mi znaleźć biegłych
tłómaczów, jeżeli ich sami nie znajdą, ale czyż nie jst to natrząsanie się, acz
może [uniemowolienie], nad nami?... Moje więc sumienie nie pozwala mi tu na
żadne koncessye, ono mi stawi tamę, a tej tamy nie mogę i nie chcę usunąć. –
Nie tylko mój Biskupi Charakter, ale nawet ludski chonor każe mi być wiernym
zasadzie i brzydzić się wszystkim [frymanczeniem], choćby mię za to skarby
całego świata czekały. Ta właśnie uwaga tlómaczy moje dotychczasowe postę-
powanie z Rządem; nazywają mię buntownikiem, Biskupem Polskim, a nie Ka-
tolickim, chociaż to wolą Bożą było, żem się Polakiem urodził, – przypisują mi
złe intencye, w ówczas kiedy ja staję tylko ściślie na mojem stanowisku Biskupa
Katolickiego. Powstania nie popierałem, byłem jego jawnym przeciwnikiem,
jak świadczą wybijane u mnie okna, anonimy z szybienicą przysyłane i tysiączne
inne szykany. Dziś tak gorzko opłakuję następstwa tego nieszczęśliwego kroku,
dziś jak zawsze mam tylko na celu jedno, to jest wierne spełnianie mego obo-
wiązku pasterskiego urzędu. Jeśli więc czasem oponuję, jeśli się wymawiam od
niektórych propozycyi Rządowych, to nie koniecznie przez uczucie patryotyczne,
jak sądzą ludzie złej woli, ale tylko przez drażliwość sumienia, które mi nie
pozwala akceptować tego, co władzę moją przewyższa i stawia mię przeciwko
Rzymowi. Rząd ma swoje na mnie prawa, uznaję to, ale sumienie ma także swój
święty kodex, i dziś mówię nie przez patriotyzm uchylam się od przyjęcia ukazu,
ale wprost dla pobudek sumienia jam podwładny w rzeczach wiary Rzymowi,
nie więc czynić nie mogę bez ściągnienia na siebie surowej kary kościelnej.
Wprawdzie biskup Staniewski otrzymał suspenzę od Stolicy Apostolskiej i nic
sobie z tego nie robi... ja zaś niestety! mam uczucia drażliwsze w tym względzie,
niech Rzym wyrokuje, a w ówczas na wszystko się piszę i powiem ze ś[wię]tym
Augustynem “Roma locuta est – Causa finita est”. – Oto moje uwagi, które
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śmiem Panu przedstawić i prosić o zakomunikowanie ich N[ajjaśniejsze] mu
Monarsze. Nie potrzebuję dodawać, że ukaz wzmiankowany gwałci przy tem
święte prawa natury, bo wydziera to, co sam Bóg ludziom udzielił, co kochać
kazał. Cokolwiek bądź gazety prawią, zawsze jednak to prawda, że są tutaj
Polacy, że tylko Polacy należą do Katolickiego Kościoła, że nikt z mówiących
po rossyjsku nie wyznaje katolickich zasad, – owszem ludność prawosławna
nie używa polskiego języka; przeto kazać ludowi Polskiemu porzucić język
ojczysty nawet w jego stosunku do Boga, odebrać mu to, czem żył przrz wieki,
czem wyrażał swoje myśli, wylał swoje uczucia w pieśniach, religijnym obrzędzie,
jest to zadać cios śmiertelny, najboleśniejszy!... jest to wyrwać nam serce z pier-
si!... Proszę się postawić w naszej pozycyi i zapytać własnych uczuć, to najlepsze
criterium kto je ma. Z tego więc, co powiedziałem wypada ścisły wniosek, że
ukaz o zmianie języka prawdziwie nas ubija, że N[ajjaśniej]szy Pan źlie poinfor-
mowany przez doradców, klęskę a nie łaskę nam zgotował. Prosimy więc i bła-
gamy, niech najłaskawsza ręka cios ten od nas odwróci, niech ostatecznie nie
gubi!... jesteśmy winni, to już dziewięć lat gorzkiej pokuty! dziewięć lat głodu,
którego tysiące rodzin doświadczają przez wypędzenie z miejsc i odjęcie wszy-
stkich sposobów życia... Niechże te dziewięć lat ciężkiej kary zjednają nam prze-
baczenie, wszakże Bóg jest miłosierny, i On przebacza tym co znali miłosirdzie,
wszakże przebaczenie położył za podstawę towarzyskiego życia “odpuść jako i my
odpuszczamy”. Błagam więc w imieniu mojem, Kapituły, całego duchowieństwa
i ludu, o miłosierdzie, błagam o usunięcie ukazu, który jest dla nas śmierci wyrokiem
jak to pokrótce wskazałem. – Język polski w Kościele nic Rządowi nie szkodzi,
nasze nabożeństwo nasze nauki, każdy ruch nasz jest na oku policyi zresztą my
sami zanadto już cierpimy żebyśmy mieli nasze nieszczęścia powiększać jeszcze
jakim nierozważnym krokiem. Nadto jeśli Rząd ma jakie obawy, żeby Kościół nie
był organem polonizmu, gotowi jesteśmy na największą ofiarę, gotowi jesteśmy
wyrzec się polskiego języka w Kościelie Katolickim i zastąpić go łacińskim, byle
nie wprowadzać rossyjskiego języka, którego ostatniem następstwem śmierć dla
nas. Każę więc zaprzestać nauczania, każę pieśni i modły w Kościelie tylko w
języku łacińskim odprawiać, jakkolwiek bolesna to ofiara, wszakże całem ser-
cem podziękujemy i za to, jeżli Rząd zechce przyjąć, bo choć wielkim kosztem,
ale przynajmniej okupujemy naszą exystencię i gotowieśmy rękę uciąć byle resztę
ciała przy życiu zostawić. Z tego więc widzisz Pan, że nie uczucie patryotyzmu
jest motywem naszego oporu, o jedno nam tylko chodzi tj: o uratowanie bytu. –
Jeżli zaś i tej ofiary z naszej strony Rząd przyjąć nie chce i nie usunie ukazu,
będzie to dowodem, że istotnie ma zamiar nas zgubić, będzie dowodem żeśmy
na śmierć skazani. W takim razie cóż nam pozostaje? gorzko zapłakać i po-
wiedzieć “Vae Victis”. W takiem razie oddajemy się bez sporu w ręce przemocy i
mówimy ze Zbawicielem: “Jeźli mnie szukacie – otom ja jest, imajcie mnie!” Amen.

ПЕРЕКЛАД
23 вересня 1870 р.

Боже, допоможи!
З великим стисканням у серці, якого біль стражданню матері, котра стоїть

над могилою всіх своїх дітей, слабкий тільки може представити образ; прибігаю
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до тебе, Пане мою стурбовану душу з усією відвертістю та довір’ям перед тобою
відкриваю; у твоїх руках знаходиться управління релігійними справами, які сто-
суються інославних віровизнань; Ти є органом Волі Царської стосовно до цього,
будь же отже нашим Покровителем та Посередником перед Н[аши]м Паном, і на-
шим проханням та скрикам проторуй дорогу до трону. Кажу проханням та скри-
кам, бо це не офіційна і не є тільки закликом, як можна було б судити з першого
погляду недоречна полеміка викликана духом опозиції, – це скоріше голос, котрий
кличе на порятунок, це голос нещасного батька великої родини, з метою віднай-
дення милосердя та милості у трону; а так характер мого виступу дає надію, що
не відійду не вислуханим, без потіхи від того місця де справедливість та мило-
сердя сидіти повинні.

Здогадуєшся, Пане вже з того що маю задум сказати і про що просити Твого
заступництва перед Н[ашим] Царем, що те що з певного часу було тільки глухою
та тривожною звісткою, що було тільки якби домокловим мечем котрий висів
над Католицькою Церквою в Росії: це вже є сьогодні фактом, що стався, вже
отримало найвищу санкцію, вже навіть є переказане виконавчій владі для запро-
вадження у життя. запроваджується це, правда, як ласка, як добродійство з боку
монарха, проте смію казати, що ті, котрі схилили Царя до такого кроку, погано
йому представили стан проблеми й наразили Батьківську Його руку на завдання
кривавого удару католицьким своїм підданим, замість ласки, яку <він> хотів нам
надати... Є це не добродійство для нас, але удар, котрий нас вбиває і власне тому
благаємо Тебе Пане про представлення Монарху справи у справжньому її світлі.
Найперше ж з цієї точки зору я називаю указ про російську мову смертельним
ударом для нас, бо він впроваджує найзгубнішу та найбільш анархічну засаду
у Церкву нашу, тобто удавання у справах релігійних до волі вирішення народу –
Уряд не впроваджує на перший погляд російської мови силою, насильства не
припускається, але прикликаючи бажаючих, роблячи народ тим, хто вирішує це
важливе питання, чи ж через це саме не докладає до нас засади плебсу у найсвя-
тішому значенні? Засада ця – це справді ізолюючий початок; де б вона не була
застосована у розумінні навіть суто людському, одразу ж викликала радикальні
руйнації, одразу ж все було перекинуте, одразу ж хаотичні міни покрили минуле
і порядок старих речей. Як же отже таку засаду впровадити до Церкви нашої і спра-
ви релігійні віддавати на [судження] темного люду? Адже у справах віри людина
не має голосу вирішення? тут Бог сам говорить! Людина тільки слухати і підпо-
рядковуватись повинна, – Бог встановив Церкву і надав їй владу управління та
навчання! Він наділив її повагою і виразно всім наказав її слухати: “Хто Церкви
не слухає нехай буде як поганин і митар.” Отже, чи не буде знищенням порядку
Божого, якщо народу скажуть: “Ви вирішуйте, Церква вам підлягати має, а не ви
Церкві”. – Сказати народу слова, з якими звертається Генерал-Губернатор у своїй
прокламації “звертайтеся у питаннях релігійних до мирових справників, Гу-
бернатора і т. п.”, чи це не буде топтанням великого Божого та Церковного права?
Що при такій засаді залишиться? Достатньо лише вказати дорогу народу, який
звик до тієї пори слухати духовного начальства; сьогодні він вирішать питання
мови, завтра захочуть порушити інше, захочуть зміни якогось догмату, а таким
чином переверне цілу релігійну будівлю, засновуючись завжди на тому, що йому
призначене право рішення. Отже, указ про російську мову документально озброює
народ на свою власну Церкву, він нас вбиває нашими власними руками, він саме
існування Католицької Церкви робить проблематичним, бо робить його залежним
від волі та пристрасті народу. Сьогодні ми стоїмо, як піраміда, перевернута осно-
вою догори, сперта на одній своїй вершині. Надто вище згаданий указ ipso facto*

впроваджує до нашої Церкви найформальніший розділ. Якщо якась частина ка-
* 
Через сам факт (лат.)
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толицької парафії погодиться на запровадження російської мови, а друга на під-
ставі залишеної свободи захоче дотримуватись, польської мови, вже через це сфор-
муються в нашому лоні два різні табори, дві фракції абсолютно одна одній про-
тилежні ворожі. Почнеться взаємна неприязнь та знущання, такі міцні до тієї
пори вузли лопнуть, єдність похитнеться до основи і виповниться заповідь Єван-
гелія “що царство і дім, поділені проти себе, впадуть”. – Річ це ясна сама з себе і хто
знає болісність релігійного почуття, хто подивиться на історію релігії, легко в
цьому переконається. Зрештою, в самій православній церкві маємо того безпосе-
редні докази – звідки розділ? звідки стільки сект? ... це звідти, що одні тих, інші
інших дотримуються засад та книжок; цього для темного народу достатньо, він
не дивиться вглиб речей. Таке ж роздвоєння указ готує для нас. Інша мова, інші
книги, інша Біблія і ритуали, мусять кинути між нами кість незгоди і розділу.
Але навіть не ідучи так далеко, не звертаючи уваги на той розрив духовного
вузла (який адже є безсумнівним), чи царський указ навіть матеріально не ділить
нас на дві партії? Впроваджуючи дві мови до нашої церкви, тим самим впровад-
жують два обряди, вже через це буде викликана потреба двох різних ксьондзів,
двох молитов, двох осередків зібрання людей, тобто двох костьолів, словом буде
викликаний найформальніший розділ духовний і моральний з усіма його смут-
ними наслідками. Це ясно як день! При цьому є ще інший погляд, може най-
сильніший, котрий показує усю згубність царського наказу для нас: кому ж не
відомо, яка солідарність існує між мовою та поняттям? Між виразом та ідеєю?
Ця жива єдність! Якщо, отже, католицький народ буде змушений силою [зали-
шити] свою мову (а <це> безсумнівно станеться, адже Уряд не залишить нас в
тому ненормальному роздвоєнні, про яке я згадував) якщо, кажу, змушений буде
залишити свою мову, а прийняти мову російську, чи через це саме, вже не приймає
засад російської Церкви? Висновок цей на перший погляд здається форсованим,
але зважаючи на обставини, цілий його зміст стає очевидним. Справді існують
країни, де люди, які говорять однією мовою, дотримуються однак різних релігій-
них засад; але там вони живуть в абсолютно інших умовах – там є цілковита для
віровизнань свобода слова та писання, звідси вільна реакція, яка утримує рів-
новагу і не дозволяє одним засадам підніматися на шкоду інших – додамо до
того вищу освіту народу. А у нас робиться інакше: у нас народ темний, неотесаний,
такий, що не вміє читати, такий, що засновує релігійні різниці лише на зовнішніх
формах, між якими перше місце займає мовна різниця. Звідси наш народ має
лише цей єдиний спосіб розрізнення віровизнань. Спитати католика та право-
славного, якого вони віровизнання? перший відповість, що читає правило поль-
ською мовою, другий, що читає його російською, і тільки звідси можна здогадатися
про різницю їх релігійних засад. Отже, мова в наших околицях становить справ-
жню демаркаційну лінію між двома віровизнаннями. Вона одна не дозволяє їм
похлинути одне одного, якщо, отже, той єдиний бар’єр впаде, що ж тоді настане?
Чи ж сільський католицький народ не буде цілою масою перетягнений пра-
вославною більшістю? Якщо вже сьогодні православні духовні розсіяли між ка-
толицьким населенням ту засаду, “що це все одно” – через це вочевидь ця єдність
після запровадження російської мови de facto стане реальною і через кілька років
сліду католицизму у нас не буде. Виникає це з природного ходу речей, а якщо
додамо до того сильний тиск, який вживають щодо католицького народу духовні,
поліція, мирові, акцизні і усі, кому тільки подобається і додайо до того погрози,
котрими його постійно лякають, і обіцянки, якими його обманюють, додаймо до
того ще факт, що при усьому тиску православ’я Католицька Церква не дає жодної
реакції ані словом, ані пером, бо у нас це все відняли, бо кожна проповідь ксьондза
цензурується і відслідковується поліцією, і кожен ревний священик висилається
чи зсувається як шкідливий православ’ю, то в результаті виходить з цілою ясністю
висновок смутний нажаль!... це остаточне знищення Католицької Церкви у дуже
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швидкому часі; – це безумовний, це найпевніший спосіб нашої загибелі, – якщо
Уряд хотів остаточно знищити нас до щенту, нехай ужиє цей засіб! – Кажу це
з усією щирістю, хоча бачу, що сам проти себе звертаю зброю проте у цю урочисту
мить, коли вирішується питання нашого життя, чи смерті, хочу казати усю
правду. – Вже минув час офіційних завірень та офіційної віри у них, сьогодні
належить говорити відкрито: ось наше хворе місце, ось відкриті груди! якщо
Уряд хоче нам завдати смертельний удар, нехай його сюди спрямує!... Нарешті
осмілююся докласти ще один погляд, який виникає з мого титулу та положення
Католицького єпископа, котре не дозволяє мені на безчесне прийняття до Церкви
російської мови. Католицькою засадою є єдність з Римською Апостольською Сто-
лицею: “Tu es Petros etc”* Уряд може цього не поділяти, але для нас це святе;
через це має бути взятим під увагу Урядом, котрий дає свободу віровизнання
євреям, магометанам, і навіть поганам. Отже у питаннях віри Католицькі єпископи
підпорядковуються голові тієї ж Церкви, є її помічниками та заступниками але
самі нічого не вирішують у справах релігійних без уповноваження Найвищого
Пастиря; він встановлює право, він уживає санкції, він керує, він роздивляється
питання, ми ж лише слідкуємо, аби католицький народ вірно виконував те, що
проголошують апостольські вуста. Чи ж можу я вирішувати таке важливе питання,
як зміна у Церкві мови, зміна Біблії та ритуалу, без уповноваження Риму?...
Справді Київський Генерал-Губернатор наказує мені знайти швидких перекла-
дачів, якщо їх самі не знайдуть, але чи не є це знущання, а навіть [поневолення]
нас?... Моя отже совість не дозволяє мені жодного компромісу, вона ставить мені
перепону, а цієї перепони я не можу і не хочу усувати. – Не лише мій Єпископ-
ський Характер, але навіть людська честь наказує мені бути вірним засаді і зне-
важати усякі [поступки], хоч би мене за це усі скарби світу чекали. Власне, це
зауваження пояснює те, моє дотихчасове поводження з Урядом; називають мене
бунтівником, Єпископом Польським, а не Католицьким, хоча то волею Божою
було, щоб я поляком народився, – приписують мені погані наміри, в той час, коли
я стою тільки виключно на моїй позиції Католицького Єпископа. Повстання я не
підтримував, був його явним противником, про що свідчать вибиті у мене вікна,
анонімки з шибеницею, котрі присилали <мені> і тисячі інших знущань. Сьогодні
я так гірко оплакую наслідки цього нещасного кроку, сьогодні, як завжди, маю за
ціль одне, тобто вірне сповнення мого обов’язку пастирського уряду. Якщо отже
часом опоную, якщо відмовляюся від деяких Урядових пропозицій, то не обо-
в’язково через патріотичні почуття, як вважають люди злої волі, але лише через
неспокій сумління, котре мені не дозволяє схвалювати те, що владу мою перевищує
і ставить мене проти Риму. Уряд має на мене свої права, я це визнаю, але сумління
має також свій святий кодекс, і сьогодні, кажу, не через патріотизм я ухиляюся
від прийняття указу, але просто через заклики сумління я підвладний у справах
віри Риму, отже не можу діяти без стягнення на себе суворої церковної кари.
Дійсно, єпископ Станевський отримав суспензу від Апостольської столиці, і нічого
з цим не робить... я ж нажаль! маю більш вразливі почуття у цьому сенсі, нехай
Рим вирішує, а тим часом на все відписую і кажу разом зі С[вя]тим Августином
“Roma locuta est – Causa finita est”** – ось мої зауваження, які я смію Вам пред-
ставити і просити про передачу їх Н[айяснішо]му Монарху. Не потребую додавати,
що згаданий указ чинить при цьому насилля над святими правами природи, бо
віднімає те, що сам Бог людям уділив, що любити наказав. Щоб не говорили
газети, однак завжди це правда, що тут є поляки, що тільки поляки належать до
Католицької Церкви, що ніхто з тих, хто говорить російською, не визнає католи-

* Ти є скеля etc (лат.) – аллюзія до Мат. 16, 18, де Христос визначає Петра, як
скелю, на якій буде заснована Церква.

** Рим ствердив – справа завершена (лат.)
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цьких засад, – звичайно, православне населення не вживає польської мови; через
це наказувати польському народу залишити рідну мову навіть у її стосунку до
Бога, відібрати у нього те, чим він жив віками, чим виражав свої думки, вилив
свої почуття у піснях, релігійному обряді, це значить завдати смертельний удар,
найбільш болісний!... це значить вирвати нам серце з грудей!... Прошу по-
ставити себе на наше місце, і запитати власні почуття, це найліпший критерій, для
<тих>, хто їх має. З цього, отже, що я сказав слідує стислий висновок, що наказ
про зміну мови істинно нас вбиває, що Н[айясні]ший Пан, погано проінформо-
ваний радниками, стихійне лихо, а не ласку для нас приготував. Просимо отже і
благаємо, нехай найласкавіша рука відверне від нас цей удар, нехай остаточно не
губить!... ми винні, то ж вже дев’ять років тяжкої покути! дев’ять років голоду,
якого тисячі родин досвідчують через вигнання з місць і позбавлення усіх
засобів життя... Нехай же ті дев’ять років тяжкої кари принесуть нам пробачення,
адже Бог є милосердний, і Він прощає тим, котрі знали милосердя, адже проба-
чення Він поклав в основі товариського життя “прости, як і ми прощаємо”. Благаю,
отже, від імені свого, Капітула, усього духівництва та народу, про милосердя,
благаю про усунення наказу, який є для нас смертним вироком, як я коротко по-
казав. – Польська мова у Церкві Уряду нічим не шкодить, наш культ, наше нав-
чання, кожний наш рух є на очах поліції, в кінці кінців ми самі надто вже потер-
паємо, щоб мали наші нещастя збільшувати ще яким-небудь нещасним кроком.
Більше того якщо Уряд має якісь побоювання, щоб Церква не стала органом
полонізації, ми готові на найбільшу жертву, ми готові відректися від польської
мови у Католицькій Церкві замінити її латинською, аби лише не впроваджувати
російської мови, останнім наслідком якої буде смерть для нас. Накажу, отже
припинити навчання, накажу пісні і молитви у Церкві тільки латинською мовою
відправляти, яка б на була це болісна жертва, адже цілим серцем подякуємо і за
те, якщо Уряд захоче <це> прийняти, бо хоч дорогою ціною, але принаймні від-
стоїмо нашу самість, і ми готові відтяти руку, аби залишити жити решту тіла. З
того, отже, Ви бачите, що не почуття патріотизму є мотивом нашого опору, про
одне нам тільки йдеться, тобто: про порятунок життя. Якщо ж і цієї жертви з
нашої сторони Уряд прийняти не хоче і не усуне указу, буде це доказом, що точно
має замір нас знищити, буде доказом, що нам винесений смертний вирок. Отже
що нам залишається? гірко заплакати і сказати “Vae Victic ”*. Отже віддаємося
без сперечання у руки насилля і кажемо зі Спасителем: “Якщо Мене шукаєте –
ось Я є, беріть Мене!” Амінь.

ЦДІАК України, ф. 2227, оп. 1, од. зб. 813, арк. 1–8 зв.

Анатолій Іщенко

ПЛАНИ ЛАВРЕНТІЯ БЕРІЇ ЩОДО ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В 1953 р.
(роздуми над розсекреченими документами)

Час між смертю Й. Сталіна і одного з його спадкоємців Л. Берії –
найзагадковіший період в його біографії. В радянській історіографії Л. Бе-
рія виступає як найлютіший “ворог народу”, його діяльність за березень–
червень 1953 р. перекручувалась партійними діячами, а документи
вилучалися та засекречувалися. Лише після розпаду СРСР почали з’яв-
лятися поодинокі повідомлення про діяльність Л. Берії у вказаний період,

* Горе переможеним (лат.)
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у тому числі про його плани щодо Західної України. Цю тему ще мало
висвітлено в історіографії.

Ознайомлення з архівними документами, які перебували раніше на
секретному режимі зберігання, у тому числі, у ЦДАГО України, відкри-
вають можливість по-новому оцінити цю політичну постать. Л. Берія ро-
зумів, що зі смертю Й. Сталіна закінчувався певний етап в історії радян-
ської держави, що керувати віднині можна лише або антидиктаторськими
методами, або, старанно завуалювавши тоталітарну сутність держави, дати
народові вільно зітхнути, провести деякі адміністративні, внутрішньо-
партійні й економічні реформи.

Упродовж березня – червня 1953 р. Л. Берія виступив з низкою про-
позицій, передусім спрямованих на реформування системи МВС-МДБ.
З ініціативи Л. Берії проведено амністію і запропоновано виключити з
ужитку категорію “вислані”. Підкреслюючи, на відміну від своїх колег,
“різноманітність” і “рівноправність” народів, Лаврентій Павлович сприяв
просуванню національних кадрів, сподівачись забезпечити собі їхню під-
тримку в майбутньому. Він пропонував певною мірою пом’якшити
колективізацію, а в зовнішньополітичній сфері виступав як поборник
розрядки міжнародної напруги – встановлення дипломатичних відносин
з Югославією (є документи, які свідчать, що Л. Берія шукав зустрічі з Й. Тіто
і Ранковичем1

) та Ізраїлем, (відмова від попередніх вимог до Туреччини
про спільну оборону чорноморських проток і від територіальних претензій
до неї з боку Вірменії та Грузії), направлення поради в Пекін та Пхеньян
про припинення війни в Кореї тощо. В травні 1953 р. Л. Берія дав завдання
Міністру МВС України П. Мешеку, таємно від партійних органів, зібрати
дані про стан партійної роботи і партійних кадрів у західних областях УРСР.
Таке ж завдання отримали міністри МВС Білорусії – Б. Кабулов і Лит-
ви – Кондаков.

8 і 16 травня та на початку червня 1953 р. Л. Берія надіслав до Президії
ЦК КПРС три доповідні записки – питання Литовської РСР, західних
областей Української РСР, Білоруської РСР, в яких йшлося про недоліки в ро-
боті колишніх місцевих органів МДБ по боротьбі з націоналістичним під-
піллям у цих регіонах. На засіданні Президії ЦК КПРС 20 травня 1953 р.
під час обговорення перших двох записок було схвалено заходи, які про-
водило Міністерство державної безпеки щодо перебудови роботи органів
МДБ Литовської і Української РСР. Президія ЦК КПРС ухвалила додати
його записки до протоколу засідання і доручити Г. Маленкову, Л. Берії,
М. Хрущову, Л. Кагановичу, М. Суслову, П. Поспєлову і М. Шаталіну, із
залученням керівництва відповідних республік, напрацювати проекти по-
станов ЦК КПРС2. 26 травня 1953 р. на засіданні Президії ЦК КПРС прий-
нято дві постанови ЦК КПРС: “Питання Литовської РСР” і “Питання
західних областей Української РСР”. А 12 червня 1953 р. аналогічні по-
станови прийнято на основі доповідної записки Л. Берії з питань Білору-
ської РСР і доповідної записки М. Хрущова з питань Латвійської РСР.
Згодом, під час судового процесу над Л. П. Берією, одним з пунктів його
звинувачень був – “націоналізм”. Цікавим є той факт, що при цьому під-
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готовлена М. Хрущовим записка залишилася поза увагою. Після арешту
Лаврентія Павловича згідно з постановою Президії ЦК КПРС від 2 липня
1953 р. його доповідні записки від 8 і 16 травня 1953 р. вилучено з прото-
колу засідання Президії ЦК КПРС від 20 травня 1953 р., а прийняті по
них рішення відмінено як такі, що сприяють “активізації буржуазно-на-
ціоналістичних елементів”3

.
Л. Берія дуже добре розумів, що Союзу загрожувало не тільки капіта-

лістичне оточення, а й незадоволення різних національностей СРСР і країн
Східної Європи, які зазнавали тиск великоросійського шовінізму. На основі
його доповіді було прийнято постанову Президії ЦК КПРС від 12 червня
1953 р., в якій вимагалося:

“1. Обязать все партийные и государственные органы коренным об-
разом исправить положение в национальных республиках – покончить с из-
вращением советской национальной политики;

2. Организовать подготовку выращивания и широкое выдвижение на
руководящую работу людей местной национальности, освобождающихся
номенклатурных работников, не знающих местный язык, отозвать в ра-
споряжение ЦК КПСС;

3. Делопроизводство в национальных республиках вести на родном,
местном языке”4.

Таким чином, ліквідовувався створений Й. Сталіним інститут других
секретарів, які були виключно росіянами. Пізніше його було відновлено.
Це була його остання реформа, яку вдалося провести, яка здійснювалася
й після смерті її ініціатора. Л. Берія також був проти присутності в країнах
“соцтабору” контингентних військ.

Л. Берія планував на кінець літа й осінь 1953 р. провести широко-
масштабне звільнення депортованих у роки Великої Вітчизняної війни
народів. У квітні–травні в МВС було розроблено варіанти Указу про звіль-
нення цих спецпоселенців5. З листування Л. Берії з С. Кругловим видно,
що вони хотіли в серпні 1953 р. представити ці проекти на затвердження
у Верховну Раду СРСР і Раду Міністрів СРСР. До кінця 1953 р. намічалося
звільнити 1,7 млн. спецпоселенців6. Зберігся підготовлений секретаріатом
Л. Берії список постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, які підлягали
відміні або перегляду як застарілі або помилкові7. Але цьому не судилося
здійснитися через арешт Л. Берії.

На початку червня 1953 р. зі Східного Берліну почали надходити по-
відомлення в Москву про те, що люди “йдуть на захід”. У зв`язку з цим
В. Молотов висловився за те, щоб запропонувати керівництву НДР “не
проводить форсированную политику строительства социализма”8. А Л. Бе-
рія почав наполягати на тому, щоб виключити з тексту слово “форсиро-
ванную”, тому що вважав, що для СРСР і його союзників вигідніше мати
в Європі не фронтову лінію, яка поділяє два протилежних світи і дві Ні-
меччини, а велику нейтральну смугу: “Нам нужна мирная Германия, а
будет ли там социализм или не будет нам всё равно”9). Несподівано В. Мо-
лотова підтримав М. Хрущов, а Г. Маленков відмовчався і Л. Берія ви-
мушений був відступити.
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У зв’язку з червневим повстанням робітників у Східному Берліні, до
придушення якого був причетний і Лаврентій Павлович, ЦК КПУ України
надіслав до ЦК КПРС П. Поспєлову 29 червня 1953 р. інформацію про
те, що в УРСР парторганізації організували проведення масових зібрань
трудящих. На них обговорювалися берлінські події і наголошувалось на
тому, що в них винні американські імперіалісти10. На всіх зібраннях ко-
лективів підприємств, колгоспів, навчальних закладів та інших установ
було прийнято звернення до робітників Німеччини.

За деякими даними у цей же час було перехоплено і направлено
М. Хрущову радіограму головного командира УПА, провідника ОУН
в Україні й Голови генерального секретаріату УГВР В. С. Кука, в якій
говорилося, що на його думку, вождем СРСР має бути Л. Берія, тому що
в його руках конкретна й надійна влада, а це при будь-якій політиці –
найсильніший правовий аргумент11. Поки Л. Берія перебував у НДР,
М. Хрущов умовив членів Президії ЦК КПРС на те, щоб дати Л. Берії
відсіч, “відхилити його плани”. Спочатку хотіли обмежитись лише зняттям
його з партійних і державних постів, але гору взяла думка В. Молотова:
“Без решительных действий не обойтись”12.

Після спланованої акції 26 червня 1953 р. Л. Берія був заарештований
Г. К. Жуковим на спільному засіданні Президії ЦК КПРС і Президії Ради
Міністрів СРСР. 2–7 липня 1953 р. на пленумі ЦК КПРС Г. Маленков
доповів про злочинні антипартійні та антидержавні дії Л. Берії. Після об-
говорення його доповіді вирішили вивести Л. Берію зі складу ЦК КПРС і
виключити його з лав КПРС. 10 липня 1953 р. преса повідомила про арешт
Л. Берії, який звинувачувався в зраді Батьківщини, організації антидер-
жавної змови і терористичних актів проти відданих партії людей13 , а також
у тому, що він був англійським шпигуном, лютим ворогом народу та на-
ціоналістом. В Україні 10–11 липня 1953 р. на спільних пленумах обкомів
і міськкомів партії обговорювалася постанова пленуму ЦК КПРС від 7
липня 1953 р. “Про злочинні антипартійні і антидержавні дії Берії”. Од-
ночасно проводилося обговорення її райкомами і первинними організа-
ціями. Під час обговорення підсумків Липневого (1953 р.) пленуму ЦК
КПРС в партійних організаціях КПУ на Волині, у Кам’янці-Подільському,
Львові, Станіславі, Чернігові, було порушено низку питань. Вони стосу-
валися здебільшого з’ясування рис Л. Берії і його шкідливих дій у різних
сферах: Хто він за соціальним походженням і національністю? В чому
виявлялася його підривна діяльність в порушенні ленінсько-сталінської
національної політики? Яким чином він шкодив у сільському господарстві?
Чи не доклав Берія зусилля до того, щоб викликати крововилив у мозок
Йосипа Віссаріоновича? Чи є прямий зв’язок між його шкідливими діями
і подіями в Берліні у червні 1953 р.? Чи був він зв’язаний з американською
розвідкою? Чи не пов’язаний Берія зі справою групи лікарів у Кремлі? Чи
не мав він впливу на усунення з роботи секретаря ЦК КПУ Мельникова?
За чиєї ініціативи проведено амністію? Чи є правочинною постанова ЦК
КПРС від 26 травня 1953 р. “Питання західних областей Української
РСР?” Чи будуть опубліковані матеріали слідства та судового процесу над
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Л. Берією?14 У чому конкретно полягало розпалювання ним національної
ворожнечі між народами?15 На кого він спирався в середині нашої країни
та за її межами?16 Які господарські заходи саботувалися ним?17 Чи є зв’язок
між його справою і єврейським буржуазним націоналізмом?18.

13–18 липня постанова ЦК КПРС від 7 липня 1953 р. обговорювалася
на об’єднаних пленумах обкомів і міськкомів ЛКСМ України та на комсо-
мольських активах. На зібраннях Кам’янець-Подільського, Київського,
Львівського і Рівненського обкомів і міськкомів також ставилис питання
щодо діяльності Л. Берії. Яке відношення він мав до Й. Тіто?19 Якими шля-
хами Берія хотів розсварити місцевих українців, “західняків”, з приїжджи-
ми зі східних областей України та інших районів країни?20 Чи мав він від-
ношення до відміни перепускного режиму в прикордонних смугах?21 У чо-
му полягало його викривлення у національному питанні?22 Більшість пле-
нумів, обкомів і міськкомів КПУ та ЛКСМУ проводилися російською мовою.

На 20 липня 1953 р. в Україні у 29520 з 49105  зареєстрованих пер-
винних парторганізацій проведено збори, на яких обговорювалася поста-
нова пленуму ЦК КПРС від 7 липня 1953 р.23 11 липня секретаріат ЦК
КПУ прийняв постанову про переклад на українську мову постанови пле-
нуму ЦК КПРС від 7 липня 1953 р. “Про злочинні антипартійні і анти-
державні дії Берії” та ухвалив надрукувати її текст накладом у 10 000
примірників24. Переклад цієї постанови зроблено з грифом “цілком таєм-
но25”. А 29–30 липня 1953 р. відбувся пленум ЦК КПУ, на якому О. Кири-
ченко доповів про постанову пленуму ЦК КПРС від 7 липня 1953 р. “Про
злочині, антипартійні і антидержавні дії Л. П. Берії”26. Після суду над Л. Бе-
рією і його прибічниками винесений прокуратурою СРСР вирок обгово-
рювався обкомами КПУ, і ними було надіслано інформації щодо ознайом-
лення трудящих з його текстом27. За офіційними відомостями страта Л. Бе-
рії відбулась у грудні 1953 р., а за іншими відомостями, що виходили,
зокрема, від М. Хрущова, його розстріляли відразу після арешту28.

З часу суду над Л. Берією минуло понад 50 років. А питання щодо
його ролі в подіях радянської історії після смерті Й. Сталіна поки що цілком
не з’ясовано. Опубліковані в останні роки архівні матеріали свідчать, що
не знайдено ніяких документальних підтверджень про “змову Берії”29. Як-
раз навпаки – він став жертвою змови вищих партійних номенклатурщиків
і частини військового генералітету.

Спробуємо з’ясувати ставлення Л. Берії щодо подій у Західній Україні
у березні–червні 1953 р. 19 березня Лаврентій Павлович провів нараду, на
якій були присутні Б. З. Кабулов, П. Я. Мешик, С. П. Круглов, П. І. Івашутін,
Б. Б. Обручников та Т. А. Строкач. На ній обговорювалося питання про
оперативну обстановку в західних областях УРСР. Після виступу
П. Івашутіна Л. Берія дав вказівку підготувати на ранок наказ про зміну
начальників УМВС в усіх областях України30. Водночас він доручив Б. Ка-
булову підготувати проект постанови ЦК КПРС, в якій дати незадовільну
оцінку партійно-політичній роботі в західних областях УРСР та запропо-
нувати ЦК КПУ і Раді Міністрів УРСР направити до західних областей
України відповідальних працівників для посилення роботи у районах, які
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“найбільш уражені націоналістичними елементами”31. Після цього Л. Берія
зателефонував секретарю ЦК КПУ Л. Мельникову і зауважив йому з приводу
незадовільного стану партійно-політичної роботи на Західній Україні.

Тим часом на засіданні Політбюро ЦК КПУ 30 березня 1953 р. було
ухвалено об’єднати в Міністерство внутрішніх справ УРСР МДБ УРСР,
МВС УРСР, Головне управління у справах літератури і видавництв при
Раді Міністрів УРСР та Управління геодезії і картографії при Раді
Міністрів УРСР32.

У розповсюдженому наприкінці березня 1953 р. в Західній Україні
нелегальному “Маніфесті українського революційного центру” говори-
лося: в зв’язку зі смертю Й. Сталіна висловлювалася думка, що його спад-
коємці “підуть на все, щоб зміцнити своє становище. Вони посилять реп-
ресії, встановлять систему терору для того, щоб зберегти диктатуру, вста-
новлену Й. Сталіним”33. 16 травня 1953 р. Л. Берія вніс на розгляд у Пре-
зидію ЦК КПРС доповідну записку про становище в західних областях
України34. У ній він обґрунтовував необхідність перегляду принципів на-
ціональної політики, відмову від насильницької русифікації, вказував на
необхідність висування на керівні посади національні кадри35. Тут же
порушувалося питання про підтримку розвитку національної культури,
мови, пропонувалося запровадити національні ордени, висувалися
пропозиції щодо пом’якшення репресій до учасників націоналістичного
руху36. Ця записка обговорювалась 20 травня на засіданні Президії ЦК
КПРС, де був присутній Л. Г. Мельников, на адресу якого посипалась сер-
йозна критика з боку членів Президії ЦК КПРС за незадовільну роботу.
Після вироблення ухвали було створено комісію. Із Києва до Москви ви-
кликали О. І. Кириченка, Д. С. Коротченка і Л. Р. Корнійця. 26 травня
1953 р. Президія ЦК КПРС прийняла постанову “Питання західних
областей Української РСР”. В ній йшлося про те, що політичне становище
в західних областях України залишається незадовільним. Слабка робота
місцевих партійних і радянських органів, а також недостатнє керівництво
ними з боку ЦК КП України призвели до того, що серед значної частини
населення є незадоволення господарськими, політичними і культурними
заходами, що проводяться на місцях.

Досі, підкреслювалося в постанові, не вжито ефективних заходів для
організаційно-господарського зміцнення колгоспів, які отримують низькі
прибутки, а це знижує матеріальний достаток колгоспників. Податкова
політика на селі здійснюється неправильно, без врахування економічного
стану колгоспів і сільського населення. Про незадоволення серед місцевого
населення свідчить велика кількість листів мешканців західних областей
України. Лише за останні три місяці військовою цензурою конфісковано
близько 195 тис. листів, адресованих за кордон, в яких містяться негативні
висловлювання про дії місцевих органів влади37.

Серйозне незадоволення населення західних областей УРСР, говори-
лося в постанові, викликають факти грубого викривлення ленінсько-ста-
лінської національної політики. В керівному партійно-радянському активі
працівники із західних українців складають незначну частину, майже всі
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керівні посади в партійних і радянських органах зайняті працівниками,
відрядженими зі східних областей УРСР та з інших республік Радянсько-
го Союзу. Так, наприклад, із 311 керівних працівників обласних, місь-
ких і районних партійних органів західних областей України тільки 18
з місцевого населення. Особливо болісно населенням Західної України
сприймається огульне недовір’я до місцевих кадрів, що походять із
інтеліґенції. Наприклад, із 1718 професорів і викладачів 12 ВНЗ Львова
до західноукраїнської інтеліґенції належать лише 320 чоловік, а серед ди-
ректорів цих закладів немає жодного західноукраїнця. Треба відзначити,
акцентувалося в ній, як ненормальне явище викладання переважної біль-
шості дисциплін у ВНЗ Західної України російською мовою. Наприклад,
у торгово-економічному інституті всі 56 дисциплін викладаються росій-
ською мовою, а в лісотехнічному інституті з 41 дисципліни українською
мовою читаються лише чотири. Аналогічне явище має місце в сільсько-
господарському, педагогічному і поліграфічному інститутах Львова. Це
свідчить про те, що ЦК КПУ і обкоми партії західних областей УРСР не
розуміють всієї важливості збереження і використання кадрів західноук-
раїнської інтеліґенції. Фактичний перехід викладання в західноукраїнських
ВНЗ на російську мову на місцях називають політикою “русифікації”.

Такий стан справ у західних областях України, наголошувалося в по-
станові, створює підґрунтя для діяльності націоналістичного підпілля. Факти
свідчать про те, що воно, незважаючи на багаторічну боротьбу за його
ліквідацію, все ще продовжує існувати. ЦК КП України і обкоми партії
західних областей УРСР досі не зрозуміли, що боротьбу з націоналістичним
підпіллям не можна вести лише шляхом масових репресій і чекістсько-
військових операцій, що безглуздне застосування репресій викликає лише
незадоволення серед населення і завдає шкоди справі боротьби з
націоналістами. З 1944 по 1952 рр. в західних областях України різним
видам репресій було піддано до 500 тис. чол., у тому числі заарештовано
понад 134 тис. чол., вбито понад 153 тис. чол., вислано довічно за межі
УРСР понад 203 тис. чол. Про незадовільність заходів боротьби проти на-
ціоналістичного підпілля свідчить і той факт, що близько 8 тис. осіб із мо-
лоді, що підлягали набору до ремісничих училищ та шкіл ФЗО, перейшло
на нелегальне становище38. Все це, робився висновок у постанові, свідчить
про незадовільний стан справ у західних областях України, як результат
недооцінки ЦК КПУ і Радою Міністрів УРСР важливості загальнодер-
жавного значення зміцнення радянської влади в цих областях. У зв’язку з
цим ЦК КПРС постановив: Визнати незадовільним керівництво ЦК КПУ
і Ради Міністрів УРСР західними областями України; зняти Мельнико-
ва Л. Г. з посади першого секретаря ЦК КП України, який не забезпечив
керівництво, і відкликати його у розпорядження ЦК КПРС; рекомендувати
першим секретарем ЦК КП України т. Кириченка О. І.; рекомендувати
т. Корнійчука О. Є. на посаду першого заступника Голови Ради Міністрів
УРСР; вважати одним з найважливіших завдань всієї партійної організації
на найближчий період – рішуче оздоровлення політичного становища в за-
хідних областях України і зобов’язати ЦК КП України та Львівський,
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Дрогобицький, Тернопільський, Станіславський, Волинський, Рівнен-
ський, Закарпатський, Ізмаїльський і Чернівецький обкоми КПУ провести
докорінну перебудову всієї партійно-політичної роботи в західних областях
України з тим, щоб найближчим часом добитися виправлення відзначених
вище недоліків; зобов’язати ЦК КП України і обкоми партії західних
областей УРСР рішуче покінчити з перекрученням ленінсько-сталінської
національної політики партії, з ганебною практикою висування на керівну
партійну і радянську роботу в західних областях України здебільшого
працівників зі східних областей УРСР та інших республік СРСР, а також
з недооцінкою політичного значення викладання у ВНЗ Західної України
українською мовою, серйозно поліпшити справу підготовки і перепідго-
товки кадрів та сміливіше висувати працівників з місцевого населення на
керівні посади в партійні, радянські і господарські органи, вимагати від
керівників партійних і радянських органів УРСР добитися викорінення
огульного недовір’я до західноукраїнських кадрів; зобов’язати ЦК КП
України і обкоми партії західних областей України дбайливо ставитися
до збереження і використання кадрів західноукраїнської інтеліґенції,
посилити серед неї виховну та ідеологічну роботу, сміливіше висувати її
кращих представників на керівні посади в навчальних, наукових,
культурних та інших закладах; забезпечити наявність у керівному складі
ЦК КПУ і в керівництві УРСР працівників із Західної України; визнати
необхідним, з метою подальшого господарського зміцнення колгоспів,
розвиток їхнього суспільного господарства і підвищення матеріального
добробуту колгоспного селянства західних областей УРСР, провести
зниження норм по державних поставках сільськогосподарської продукції
і з обов’язковою грошовою оплатою, передусім для колгоспів гірських і пе-
редгірських районів; зобов’язати ЦК КПУ і Раду Міністрів УРСР подати
на розгляд ЦК КПРС і Раді Міністрів СРСР пропозиції з цього питання;
вимагати від ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР найближчим часом добитися
ліквідації в Західній Україні націоналістичного підпілля при здійсненні
необхідних каральних дій щодо дійсних ворогів радянської влади, не
допускаючи перегинів, що викликає справедливе незадоволення широких
верств населення Західної України; доручити ЦК КПУ найближчим часом
провести пленуми обкомів і міськкомів КПУ західних областей України,
на яких обговорити дану постанову ЦК КПРС і доповідну записку Л. Берії
та розробити конкретні заходи щодо практичного здійснення цієї
постанови; враховуючи загальнодержавну важливість питання про
господарське і політичне становище західних областей України, зобов’я-
зати ЦК КП України через 6 місяців відзвітуватися перед Президією ЦК
КПРС про виконання даної постанови ЦК КПРС.

28–29 травня 1953 р. на засіданні Політбюро ЦК КПУ обговорювались
постанова ЦК КПРС від 26 травня 1953 р. “Питання західних областей
Української РСР” і доповідна записка Л. Берії в Президію ЦК КПРС “Про
становище в західних областях України”. Доля доповідної записки не ві-
дома, її або повернули до Москви, або знищили. 2–4 червня 1953 р. відбувся
пленум ЦК КПУ, на якому було ширше обговорено питання, що розгляда-
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лися на засіданні Президії ЦК КПРС 26 травня 1953 р. Секретаріат ЦК
ЛКСМ України визначив заходи з питань роботи комсомольських
організацій західних областей УРСР: провести наради перших секретарів
обкомів комсомолу західних областей України з питання про завдання
комсомольських організацій у зв’язку з постановою червневого пленуму
ЦК КПУ 1953 р.; провести пленуми обкомів ЛКСМУ західних областей
і наради секретарів райкомів, міськкомів і окружкомів комсомолу з об-
говорення питання про стан і заходи поліпшення ідеологічної роботи
комсомольських організацій серед молоді; здійснити низку заходів щодо
поліпшення висування на комсомольську роботу комсомольських
активістів із уродженців західних областей та ін.39

У другій половині червня 1953 р. відбулися пленуми обкомів ЛКСМУ
західних областей УРСР, на яких обговорювалися постанови пленумів
ЦК КПРС від 26 травня 1953 р. і ЦК КПУ від 4 червня 1953 р. та заходи
щодо покращення ідеологічного становища в західних областях УРСР.

На нараді перших секретарів обкомів ЛКСМУ західних областей
УРСР та відповідальних працівників ЦК ЛКСМ України, що відбулася 8
червня 1953 р. заслухано інформацію про постанову червневого пленуму
ЦК КП України і доповіді перших секретарів обкомів ЛКСМУ західних
областей про становище комсомольських організацій у цих областях, їхні
недоліки та шляхи усунення їх.

16 червня 1953 р. О. Кириченко надіслав М. Хрущову інформацію,
в якій говорилося, що 11–16 червня 1953 р. відбулися пленуми обкомів
КП України в західних областях УРСР, на яких обговорювалися постанова
ЦК КПРС від 26 травня 1953 р. “Питання західних областей Української
РСР” і доповідна записка Л. Берії в Президію ЦК КПРС40. У цілому ці
документи одностайно схвалено. 17 червня 1953 р. в ЦК КПУ надійшов
лист студентів зі східних і західних областей України на ім’я Г. Маленкова,
який переслано у ЦК КПРС. У цьому листі студенти висловилися за про-
ведення в республіці належної національної політики зокрема щодо ук-
раїнської мови і культури41.

Л. Берія першим з тогочасного партійного керівництва вважав до-
цільним виключити з політичного лексикону слово “бандит”, яким нази-
вали учасників повстанського руху42. Він говорив, що в Україні немає
“ніяких бандитів”, а є “лише націоналістично налаштована частина на-
селення”. З ініціативи Л. Берії і під його контролем П. Мешиком і його
заступником С. Мільштейном було розроблено план по створенню фік-
тивного Проводу “фантома”, в завдання якого входило: взяти на себе
керівні функції підпілля в регіоні під приводом докорінної зміни тактики;
вивести з підпілля активних його лідерів; заслати радянську агентуру
в зарубіжні “націоналістичні центри”, забезпечити їй керівні позиції
в них, блокувати акції, що планувалися проти СРСР; вивести на територію
УРСР емісарів і лідерів закордонних центрів ОУН; перехопити канали
зв’язку “підривних центрів”; створити оперативні позиції у спецслужбах
Англії, США та у Ватикані; підпорядкувати собі підпілля, нав’язати йому
думку про необхідність радикальних змін у тактиці – перехід до
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пропагандистських методів боротьби, роботи з молоддю й інтелігенцією,
до пошуку компромісів з владою44. Фіктивну групу створювали в Києві,
опорні пункти в Станіславі, Дрогобичі, Рівному і Львові, в останньому
мали бути “пункти прийому кур’єрів” із-за закордону. Важлива роль
відводилася відродженню греко-католицької церкви й монастирів тощо.
Уніатське духовенство було звільнено з таборів і повернуто із заслань до
Західної України. Пізніше начальник церковного відділу держбезпеки Ук-
раїни полковник В. П. Сухонін подав доповідну записку в ЦК КП України
про незрозумілу і небезпечну політику Москви щодо уніатської церкви на
території західних областей України45. У цій записці вказувалось на те,
що ця політика веде до відновлення уніатської церкви, яка сприяє пож-
вавленню оунівського руху46 . Її було надіслано М. С. Хрущову у Москву
неофіційним каналом47. План Л. Берії не було реалізовано через його арешт.
На липневому 1953 р. пленумі ЦК КПУ цей план було спеціально пере-
кручено, хибно витлумачено і надано йому націоналістичне забарвлення.

7 серпня 1953 р. завідувач сектору партійних, профспілкових і комсо-
мольських організацій ЦК КПРС Ф. Васильєв підготував довідку про те,
що останнім часом у ЦК КПРС надходять листи і заяви від працівників,
відряджених на роботу в західні області УРСР, в яких говориться про
неправильне ставлення до них під час виконання постанови ЦК КПРС
від 26 травня 1953 р. і постанови ЦК КПУ від 4 червня 1953 р. “Питання
західних областей УРСР”48.

17 серпня 1953 р. скликано пленум ЦК КПУ, на якому прийнято по-
станову про вилучення з тексту матеріалів червневого пленуму усі по-
силання на записку Л. Берії. 20 серпня підготовлено нову редакцію по-
станови пленуму ЦК КПУ від 4 червня 1953 р., назва якої вже не містила
і “доповідну записку Л. Берії в Президію ЦК КПРС”49. В той же день бюро
ЦК КПУ також прийняло постанову про вилучення з тексту своєї
постанови від 28 травня 1953 р. усі посилання на доповідну записку
Л. Берії в Президію ЦК КПРС50.

Пізніше все частіше поставало питання “Хто винен?”. І все більше
схилялися до думки, що не можна в усьому звинувачувати Л. Берію щодо
внутрішньої і зовнішньої політики СРСР. Під час візиту офіційної делегації
Радянського Союзу до Югославії на чолі з М. Хрущовим у травні 1955 р.
Й. Тіто іронічно поставився до твердженя, що тільки Л. Берія винен у
розриві відносин між СРСР і Югославією у 1948 р.51 Згодом усі документи
про його діяльність були або знищені, або засекречені, деякі з них й досі
не вводяться до наукового обігу.

Нижче публікуємо деякі документи, які стосуються порушеного пи-
тання.
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№ 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПСС О ПОЛИТИЧЕСКОМ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ

СОСТОЯНИИ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНСКОЙ ССР
26 мая 1953 г.

Строго секретно
(тт. Хрущев, Мельников, Коротченко, Каганович, Кириченко,

Корнейчук, Микоян, Корниец, Берия, Маленков)
ЦК КПСС отмечает, что политическое положение в западных областях

Украины продолжает оставаться неудовлетворительным.
Слабая работа местных партийных и советских органов, а также не-

достаточное руководство со стороны ЦК КП Украины привели к тому, что
среди значительной части населения существует недовольство проводи-
мыми на месте хозяйственными, политическими и культурными меро-
приятиями.

До сих пор не принимаются эффективные меры по организационно-
хозяйственному укреплению колхозов, которые получают низкие доходы,
что в свою очередь снижает материальное благосостояние колхозников.
При этом налоговая система в деревне осуществляется неправильно, без
учета экономического состояния колхозов и сельского населения. О недо-
вольстве среди местного населения свидетельствуют многочисленные
письма жителей западных областей Украины. Только затри месяца
1953 года военной цензурой конфисковано около 195 тысяч писем, адре-
сованных за границу из западных областей Украины, в которых содержатся
отрицательные высказывания о действиях местных органов власти.

Серьезное недовольство населения западных областей Украины вы-
зывают имеющиеся там факты грубого искривления ленинско-ста-
линской национальной политики. В руководящем партийно-советском
активе кадры работников из западных украинцев составляют незначи-
тельную часть, а почти все руководящие посты в партийных и советских
органах заняты работниками, командированными из восточных областей
УССР и из других республик Советского Союза. Так, например, из
311 руководящих работников областных, городских и районных партий-
ных органов западных областей Украины только 18 человек из западно-
украинского населения.

Особенно болезненно воспринимается населением Западной Украины
огульное недоверие к местным кадрам из числа интеллигенции. Например:
из 1718 профессоров и преподавателей 12 высших учебных заведений го-
рода Львова к числу западноукраинской интеллигенции принадлежат толь-
ко 320 человек, в составе директоров этих учебных заведений нет ни одного
уроженца Западной Украины, а в числе 25 заместителей директоров только
один является западным украинцем.

Нужно признать ненормальным явлением преподавание подавляю-
щего большинства дисциплин в высших учебных заведениях Западной
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Украины на русском языке. Например, в Львовском торгово-экономическом
институте все 56 дисциплин преподаются на русском языке, а в лесотех-
ническом институте из 41 дисциплины на украинском языке преподаются
только четыре. Аналогичное положение имеет место в сельскохозяйствен-
ном, педагогическом и полиграфическом институтах г. Львова. Это говорит
о том, что ЦК КП Украины и обкомы партии западных областей не пони-
мают всей важности сохранения и использования кадров западноукраин-
ской интеллигенции. Фактический перевод преподавания в западноукраин-
ских вузах на русский язык широко используют враждебные элементы,
называя это мероприятие политикой русификации.

Такое положение дел в западных областях Украины создает почву
для подрывной работы врагов советской власти, особенно буржуазно-на-
ционалистического подполья. Факты говорят о том, что это подполье не-
смотря на многолетнюю борьбу за его ликвидацию все еще продолжает
существовать, а его банды продолжают терроризовать население.

ЦК КП Украины и обкомы партии западных областей до сих пор не
могут учесть, что борьбу с националистическим подпольем нельзя вести
только путем массовых репрессий и чекистско-войсковых операций, что
бестолковое применение репрессий лишь вызывает недовольство населе-
ния и наносит вред делу борьбы с буржуазными националистами.

С 1944 по 1952 гг. в западных областях Украины подверглось разным
видам репрессии до 500 тысяч человек, в том числе арестовано более
134 тыс. человек, убито более 153 тыс. человек, выслано навечно из пре-
делов УССР более 203 тыс. человек. О явной неудовлетворительности про-
водимых мер борьбы с буржуазно-националистическим подпольем говорит
тот факт, что около 8000 человек из молодежи, подлежащей набору в ре-
месленные училища и школы ФЗО, перешло на нелегальное положение.

Все это говорит о явном неблагополучии дел в западных областях
Украины, как результате недооценки ЦК КП Украины и Совмином Ук-
раинской ССР важного общегосударственного политического значения
укрепления советской власти в этих областях.

ЦК КПСС постановляет:
1. Признать неудовлетворительным руководство ЦК КП Украины

и Совета Министров УССР западными областями Украины.
2. Снять т. Мельникова Л. Г. с поста первого секретаря ЦК КП Украины

как не обеспечившего руководства и отозвать его в распоряжение ЦК КПСС.
3. Рекомендовать первым секретарем ЦК КП Украины тов. Кири-

ченко А. И., нынешнего второго секретаря ЦК КП Украины.
4. Внести на утверждение Пленума ЦК КПСС следующее предложение

Президиума ЦК КПСС:
а) Вывести т. Мельникова Л. Г. из состава кандидатов в члены Прези-

диума ЦК КПСС.
б) Ввести в состав кандидатов в члены Президиума ЦК КПСС т. Ки-

риченко А. И.
5. Рекомендовать тов. Корнейчука А. Е. на пост первого заместителя

Председателя Совета Министров Украинской CCР
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6. Считать одной из главных задач всей партийной организации Ук-
раины на ближайший период решительное оздоровление политического
состояния западных областей Украины и обязать ЦК КП Украины и Львов-
ский, Дрогобычский, Тернопольский, Станиславский, Волынский, Ровен-
ский, Закарпатский, Измаильский и Черновицкий обкомы КП Украины
провести коренную перестройку всей партийно-политической работы в за-
падных областях Украины с тем, чтобы в ближайшее время добиться исп-
равления отмеченных выше недостатков.

7. Обязать ЦК КП Украины и обкомы партии западных областей ре-
шительно покончить с извращениями ленинско-сталинской национальной
политики нашей партии, с порочной практикой выдвижения на руково-
дящую партийную и советскую работу в западных областях Украины преи-
мущественно работников из других областей УССР и других республик
Советского Союза, а также с недооценкой политического значения препо-
давания в вузах Западной Украины на украинском языке, серьезно улучшив
дело подготовки и переподготовки кадров и смелее выдвигая работников
из населения Западной Украины на руководящие посты в партийные, со-
ветские и хозяйственные органы. Потребовать от руководителей пар-
тийных и советских органов Украинской ССР добиться изжития огульного
недоверия к западноукраинским кадрам.

8. Обязать ЦК КП Украины и обкомы партии западных областей
УССР бережно относиться к сохранению и использованию кадров запад-
ноукраинской интеллигенции, усилить среди нее воспитательную, идео-
логическую работу, смелее выдвигать ее лучших представителей на ру-
ководящие посты в учебных заведениях, а также в научных, культурных
и других учреждениях.

9. Обеспечить наличие в руководящем составе ЦК КП Украины и в Пра-
вительстве Украинской ССР работников из западных украинцев.

10. Признать необходимым, в целях дальнейшего хозяйственного ук-
репления колхозов, развития их общественного хозяйства и повышения
материального благосостояния колхозного крестьянства западных облас-
тей УССР, провести снижение норм по государственным поставкам сель-
скохозяйственных продуктов и обязательным денежным платежам, прежде
всего для колхозов горных и предгорных районов.

Обязать ЦК КП Украины и Совет Министров УССР представить на
рассмотрение ЦК КПСС и Совета Министров СССР предложения по этому
вопросу.

11. Обязать ЦК КП Украины, Совет Министров УССР и обкомы
партии западных областей покончить с администрированием в работе,
решительно пресекая произвол и беззакония, чинимые отдельными
работниками в отношении населения, и широко развернуть массовую
политическую и агитационно-разъяснительную работу.

12. Потребовать от ЦК КП Украины и Совета Министров Украинской
ССР в ближайшее время добиться ликвидации в западных областях Ук-
раины буржуазно-националистического подполья. При осуществлении
необходимых карательных мер в отношении действительных врагов со-
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ветской власти не допускать перегибов, вызывающих справедливое недо-
вольство широких слоев населения.

13. Поручить ЦК КП Украины в ближайшее время провести пленумы
обкомов и горкомов КП Украины западных областей Украины, на которых
обсудить данное Постановление ЦК КПСС и докладную записку тов.
Л. П. БЕРИЯ, и разработать конкретные мероприятия по практическому
осуществлению этого Постановления.

14. Учитывая общегосударственную важность вопроса о хозяйствен-
ном и политическом состоянии западных областей Украины, обязать ЦК
КП Украины через шесть месяцев отчитаться перед Президиумом ЦК
КПСС о выполнении данного Постановления ЦК КПСС.

15. Поручить тов. Кириченко А. И. на предстоящем пленуме ЦК КП
Украины доложить о настоящем решении ЦК КПСС.

ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС

АП РФ, ф. З, оп. 61, д. 846, лл. 135–140. Копия.

№ 2
ЛИСТ ЗАВІДУВАЧА ОСОБЛИВОГО СЕКТОРА ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ А. ОДНОРОМАНЕНКО В ЦК
КПРС Д. П. СУХАНОВУ З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО НАДСИЛКУ ЛИСТА ГРУПИ СТУДЕНТІВ-УКРАЇНЦІВ
СХІДНИХ І ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

17 червня 1953 р.
По поручению секретаря ЦК КП Украины т. Кириченко А. И. посы-

лаем Вам письмо (без подписи) на имя товарища Маленкова Г. М., по-
ступившее в ЦК КП Украины.

Приложение: указанное.

Зав. особым сектором
ЦК КП Украины               А. Однороманенко
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 2774, арк. 89. Відпуск. Машинопис.

№ 3
ЗВЕРНЕННЯ ГРУПИ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ СХІДНИХ І ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ДО
Г. М. МАЛЕНКОВА ЩОДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕСПУБЛІЦІ

[Не пізніше 17 червня 1953 р.]
Спасибо Вам за умную национальную политику. Наконец мы будем

слушать лекции на родном нам языке, а наши младшие братья и сестры
учиться в школах украинских. И больше не будут смотреть на человека,
разговаривающего на родном языке, как на бандеровца. Мы молодое по-
коление, далеки от какой-либо вражды к русскому народу и другим наро-
дам, но у нас сердца обливались кровью, когда мы видели, что чья-то
глупая голова задумала уничтожить украинский язык и украинскую куль-
туру. Мы верили, что Коммунистическая партия не может ставить такой
цели. Мы верили, что прочтем историю родного нам края и будем смотреть
кино и слушать там украинскую речь.
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Пусть свободно развивается язык и культура и история Украины! До-
лой национализм и шовинизм всех видов! Пусть живет Ваша гениальная
умная политика – политика интернационализма – политика Коммунис-
тической партии и Ваша скромность!

Группа студентов-украинцев восточных и запад-
ных  областей (с удовольствием подписались бы,
но вдруг не Вам это попадет, а какому нибудь глу-
пому чинуше-шовинисту, который за слово “Ук-
раина” “пришьет” нам чуждый нам национализм)

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 2774, арк. 90. Копія. Машинопис.

№ 4
ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ ПРО ВИПРАВЛЕННЯ ТЕКСТУ ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ
ЦК КПУ ВІД 4 ЧЕРВНЯ 1953 Р.
Виключити з тексту постанови Пленуму ЦК КП України від 4 06

1953 р. “Питання західних областей Української РСР” всі посилання на
доповідну записку Берія до Президії ЦК КПРС.

О. Кириченко
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 1, спр. 1157, арк. 5. Оригінал. Машинопис.
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ПОЛОНІКА

Юрій Мицик

ПОЧАТКИ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
ЗА ХРОНІКОЮ ОЛЕКСАНДРА ГВАНЬЇНІ

Олександр Гваньїні (1538–1614) – один з найвидатніших європей-
ських хроністів ХVІ–ХVII ст., головний твір якого (“Хроніка Європейської
Сарматії”) є перлиною польської та італійської історіографії. Він народився
у Вероні в сім’ї італійського лицаря Амброджіо Гваньїні. 1561 р. Олександр
разом з батьком покинув через нестатки батьківщину і виїхав до Польщі,
де в той час точилася Лівонська війна (1558–1583 рр.). Обидва італійці
ревно служили під польськими прапорами, за що їм пізніше було надано
індигенат, тобто вони визнавалися також і польськими шляхтичами. Під
час війни Гваньїні-молодший брав участь у здобутті замку Таурус в Естонії
(1561 р.), потім – Великих Лук і Полоцька. Упродовж 18 років він і його
батько були ротмістрами, які разом з двома іншими ротмістрами Речі Пос-
политої очолювали гарнізон прикордонного тоді Вітебська. У 1569 р. Олек-
сандр (очевидно разом із батьком) був свідком знаменитого Люблінського
сейму, де його якраз було посвячено в лицарі. Там же він став очевидцем
церемонії складення пруським князем Альбрехтом Фрідріхом присяги на
вірність королеві Польсько-Литовської держави Зигмунту-Августу. Цей
епізод знайшов грунтовне висвітлення у хроніці. На схилі років О. Гваньїні
вийшов у відставку і осів у Кракові, де й помер у 1614 р.

Головною справою життя О. Гваньїні стала складена ним хроніка.
Спочатку вона вийшла друком у латиномовній версії (1578 р.), витримала
кілька перевидань, а у 1611 р. (за згодою Гваньїні і очевидно під його
наглядом) була доповнена, перекладена польською мовою й видана у Кра-
кові відомим тогочасним поетом Марціном Пашковським, котрий був, до
речі, палким шанувальником запорозьких козаків. Дане видання під но-
вою назвою “Kronika Sarmacyej Europskiej” (“Хроніка Європейської Сар-
матії”) здобуло надзвичайно широку популярність далеко за межами По-
льщі, насамперед в Україні та Білорусі, воно часто використовувалося
українськими літописцями, письменниками-полемістами З. Копистенсь-
ким, С. Косовим, Ф. Софоновичем, П. Кохановським, Й. Галятовським,
Г. Граб’янкою та ін. Під “Сарматією” Гваньїні розумів територію Речі Пос-
политої, отже й Русі-України та її сусідів. Це не могло не привернути
уваги до хроніки українських істориків ХVІІ–ХVІІІ ст., навіть і пізніших
часів. До того ж хроніка написана доступно і цікаво, містила в собі чимало
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малюнків, планів, карт і тому стала неоціненним для свого часу посібником
для вивчення історії та географії народів та країн Східно-Центральної
Європи, а також їхніх сусідів (Московська держава, Османська імперія,
Скандинавія).

При написанні хроніки Гваньїні пішов звичним шляхом, типовим
зрештою для того часу. Першорядним і найавторитетнішим джерелом для
Гваньїні було Святе Письмо. Він також використовував різноманітні пи-
семні, насамперед друковані джерела – твори античних істориків і гео-
графів (Аристотель, Вергілій, Гомер, Діодор Сицілійський, Йосиф Флавій,
Курцій, Луцій Флор, Овідій, Пліній Старший, Плутарх, Сенека, Ціцерон,
Юстин, особливо історико-географічні твори Страбона; твори середньо-
вічних (Йордан, Сабеллік, Петро Дуйсбурзький, С. Франк,
Е. С. Пікколоміні) авторів та твори польської історіографії ХV–ХVІ ст.,
насамперед хроніки Яна Длугоша, Марціна Кромера, Марціна та Йоахима
Бєльських, Мацея Мєховського, Мацея Стрийковського, Бартоша Папро-
цького, видатного польського поета XVI ст. Яна Кохановського, прочанина-
мемуариста ХVІ ст. князя Радзивила – “Сирітки” та ін. На їхній підставі
Гваньїні скомпілював скорочений огляд історії конкретного регіону.

Хроніка О. Гваньїні складається з 9 або 10 книг (сам автор не подав
чіткого розмежування останньої книги і тому її інколи вважають одним
цілим, а інколи двома окремими книгами). Цей твір відкривається із зро-
зумілих причин польською частиною, яка є найбільшою за обсягом
(275 сторінок, не рахуючи предметного покажчика на шести сторінках!).
Перша книга хроніки у свою чергу поділяється на три частини. У перших
двох з них міститься опис історії Польщі, а у третій – її історико-геогра-
фічний опис1. Перша (польська) книга хроніки присвячена М. Зебржи-
довському (р. н. невід. – 1620) – одному з покровителів Гваньїні, воєводі
Кракова – міста, де проживав на схилі життя хроніст, де він помер та був
похований. Відзначимо, що М. Зебржидовський обіймав ряд важливих
державних посад: великий маршалок надвірний (1596–1600); краківський
воєвода (1601–1620); староста стенжицький (1582), рицький (1585–1620),
краківський (1585–1620), лянцкоронський (1590–1598), снятинський
(1596–1620), болеславський; люблінський воєвода (1589–1597).

Історія Польщі для О. Гваньїні є тотожною з історією Польської дер-
жави. В дусі тогочасних історіографічних тенденцій наріжним каменем
своєї праці він зробив історію пануючих династій і здійснив періодизацію
історії Польщі за правліннями монархів. Головну увагу автор приділив
військово-політичній та церковній історії. У цьому він теж не був оригі-
нальним, а фактичні матеріали із хронік Марціна Кромера, певною мірою
також батька і сина (Марціна та Йоахима) Бєльських, які вже вийшли
друком на той час. Звичайно, був використаний і рукопис хроніки Мацея
Стрийковського, що його останній необережно дав почитати своєму на-
чальникові – О. Гваньїні. Вибухнув скандал про факт плагіату і сам король
Стефан Баторій визнав правоту звинувачень М. Стрийковського. Однак
цей плагіат міг стосуватися тільки польської і литовської частин хроніки,
а через те, що рукопис праці М. Стрийковського не зберігся, взагалі важко
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встановити істину до кінця. До того ж подібна практика запозичень була
в той час звичним явищем. Відзначимо, що Гваньїні, широко викорис-
товуючи праці своїх попередників, творчо підходив до них: компілював,
скорочував, змінював трактування подій, часом доповнював матеріали
з інших джерел чи власних спостережень і тому в його творі можна ти
важливі оригінальні факти. При описі найдавнішого етапу історії Поль-
ської держави Гваньїні є мало оригінальним, однак важливим є вже
сам факт звернення до цих подій італо-польського автора ХVІ ст., тим
більше, що з його твору про давнє минуле Польщі довідувалися ук-
раїнські літописці.

Хроніка О. Гваньїні є також важливою пам’яткою історичної думки
а тому, що добре відобразила  характерні особливості політичних та істо-
ричних поглядів її автора. Хоча він був італійцем і прожив у Італії перші
25 років свого життя, однак цілком сполонізувався й пишався своєю новою
батьківщиною, ставився до неї з повагою і навіть пієтетом. Виходячи з цьо-
го, він писав історію своєї нової вітчизни з офіційних позицій Польського
королівства, прагнув також підкреслити своє позитивне ставлення і до
неї, і до польської шляхти.

Хроніка О. Гваньїні важлива тим, що відкриває можливість судити
про рівень тогочасних знань про Польщу та сусідні з нею народи у Речі
Посполитій і в Україні у XVI – XVII ст.

Нині нами завершується підготовка до друку першого коментованого
перекладу українською мовою всього твору О. Гваньїні і вже видана більша
його частина2. Однак початок хроніки ще не друкувався і тому його подаємо
нижче. Щоправда, з технічних причин доводиться пропустити портрети
королів, зображення гербів тощо. Пропущено також “Слово до читача”
хроніста. Переклад здійснено Юрієм Мициком, а сторінки 1–10 хроніки
перекладалися ним разом з Маргаритою Шамрай.

1 Мицик Ю. А. Історико-географічний опис Польщі у хроніці О. Гваньїні // Іст.
журн. – 2004. – № 4. – С. 73–87. Оригінальне видання хроніки О. Гваньїні (1611 р.)
зберігається у відділі стародруків Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернад-
ського. Відомі аналогічні примірники, що зберігаються у ЦДІАК України та інших
архівосховищах України, не кажучи вже про Польщу.

2 Мицик Ю. Опис Греції у хроніці О. Гваньїні. // Іст. журн. – 2003. – № 4–5. –
С. 102–118. Нами видані в українському перекладі також 3, 5, 6, 8, 9–10 книги хроніки
Гваньїні. Див.: Гваньїні О. Хроніка Руської землі // Всесвіт. – 2000. – № 11–12. –
С. 116–152; Гваньїні О. Хроніка про Татарську землю. – Запоріжжя, 2000; Мицик Ю.
Опис Чехії в “Хроніці” Олександра Гваньїні // Хроніка – 2000. – К., 1999. – № 25–
26. – С. 30–42; Мицик Ю. Опис Естонії та Латвії в хроніці О. Гваньїні // Укр. археогр.
щорічник. – К., 2001. – Вип. 5/6. – С. 264–305; Мицик Ю. А. Опис Німеччини і скан-
динавських країн у хроніці О. Гваньїні // Гуманіт. журнали – Д., 2000. – № 3–4 (7–
8). – Літо – осінь. – С. 181–210; Гваньїні О. Хроніка Європейської Сарматії (молдавська
і турецька частини). – Запоріжжя, 2003.
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ХРОНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ САРМАТІЇ,
У котрій знаходиться польське королівство зі всіма держава-

ми, князівствами і своїми провінціями. Тут також Велике князівс-
тво литовське, руське, прусське, жмудське, інфляндське,

московське й частина татар.
Видана спочатку латиною у 1578 році Олександром Гваньїні з Верони, графом

Латеранського палацу, пасованого рицаря і ротмістра його королівської мості,
а тепер з додатком тих королів, котрих в латинському (виданні) нема. Тут же
королівств, держав, островів, земель слов’янських, Молдавії, Паннонії, Богемії,
Німеччини, Данії, Швеції, Готії і т. д. За старанням цього ж автора з великою
увагою з латинського на польський перекладена, розділена на десять книг, ко-
ротенько зібрана.

З подякою та привілеєм його королівської мості.(?).
У Кракові, в друкарні Миколая Лоба,                                    року Божого 1611

На герб названий Радван
Руських князів два війська недалеко були,
На котрі польські полки випадково натрапили.
Рицаря, що його потім було названо Радван,
Було дано польському війську за ротмістра.
Наші, сказавши, “Бог з нами”, до русі як помчать
Й величезні руські війська з тріском як роздавлять.
У цьому часі нестатечні помчали в інший бік,
Вони втратили мужнє серце, мужню силу.
Було вбито хорунжого, втратили корогву,
Поляки на різні місця розступилися.
Радван якнайшвидше знайшовшись, корогву з костьолу
Схопив і тут же своє рицарство до купи скликав.
Вони розбили великі ворожі війська
І з щасливою перемогою назад повернулися.
Король з радістю привітав мужнього ротмістра,
Обдарував цим клейнодом його і його нащадків.
Котрі й до цих часів так у своїй славі ходять,
Що їхні коні у поганській крові по коліна бродять

ЯСНОВЕЛЬМОЖНОМУ ПАНУ ЙОГО МОСТЬ ПАНУ
Миколаєві Зебржидовському з Зебржидовиць, воєводі

та генералові краківському, снятинському і т. д. старості,
моєму мостивому пану і добродієві.

Так довго проживши у цих країнах європейської Сарматії, я все своє
старання в справах рицарських обернув до послуг Речі Посполитої Ко-
ронної, ясновельможний і мостивий пане, nunquam curabam utile, sed ho-
nestum meum et Reipub., а це часто в різних місцях в різних походах проти
сусідніх ворогів Корони, як от в Інфляндії, у Молдавії, у Московії, особливо
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тоді, коли Велике князівство Литовське було в тяжкому стані через війни
та напади від великого князя московського; там, у Вітебському замку, кот-
рий знаходиться біля московського кордону, я протягом 18 років був рот-
містром і владу, дану мені, якнайліпше старанно застосовував; я цілком
та повністю зберіг свою вірність, а Річ Посполита коронна з цього мала
гідність і належне місце. Завдяки великому досвіду я вивчив мову, звичаї,
вчинки і права коронні, а про розташування всіх країн європейської Сар-
матії я пізнав переважно з власного досвіду і побачив його (власними)
очима. Потім, уриваючи трохи часу від постійних Марсових ігор, також
і тепер, відпочивши від трудів і звичних штук воєнних, наближаючись до
того порту, до котрого кожен з нас повинен прийти, я вирішив залишити
по собі якусь пам’ятку синам коронним, різного стану людям, особливо
ж рицарським, на знак інкорпорованої любові і значного бажання. Тому
я написав коротеньке зібрання справ світу, гідних відомості, вважай від
самого початку цього значного королівства, написав про давню славу, про
вчинки та звичаї, про права та вольності, про мужність та діяння, про
інші рицарські справи громадян коронних цієї Речі Посполитої. Тут же
і про справи та про розмноження народів, держав та провінцій, які
належать до польського королівства, врешті про розташування всіх цих
країн, котрі містить у собі європейська Сарматія, жовнірським пером
старанно задумав розповісти. Отже, я не міг висловити краще, ніж таким
чином, любові моєї душі до цієї шляхетної Речі Посполитої. Задля неї я не
шкодував не тільки доброї та дієвої любові, не тільки здоров’я, але й життя,
вище якого понад спасіння душі, нічого немає і не може бути милішого на
світі. Я багато в чому залишаюся винним своїй милій вітчизні, яка мене
народила на цей прекрасний світ, уже через одне це. Але не менш винним
я залишаюся і цій Речі Посполитій, котра мені подала крім природних
дарів чимало слави, гідності, окраси та заслуги. Вона ж бо мене, прибульця,
прийняла до своїх синів, а прийнявши, зберегла, а зберігши, визнала
й назвала своїм громадянином; тому я їй винен менше, ніж своїй
батьківщині. І як завжди, так і особливо тепер, я свідчу про щиру прихи-
льність і свою любов до неї своїм коментарем, котрий я назвав Європей-
ською Сарматією. Спочатку я видав у світ свою хроніку історії Корони
(Польської) з описом всієї Сарматії латинською мовою у 1578 році, а тепер
знову для кращого зрозуміння дав її перекласти польською мовою, до-
давши чимало нових речей, змінивши те, що вважав потрібним, sudore ac
sumptu proprio, і задумав видати у світ. А про те, кого б оцей снопик моєї
ревної праці мав обрати своїм патроном та меценатом, hoc opus, hic labore
est, то після тривалого роздумування все моє єство схилилося до того,
щоб Мінерва1 моєї довготривалої писанини, яка походить від рицарської
людини, повністю й пристойно була офірована й присвячена вашій
панській мості, ясновельможний і милостивий пане воєводо; бо п. воє-
вода і значністю предків, і своїми високо знаменитими чеснотами, і різ-
ними послугами Речі Посполитій Коронній дуже добре відомий і благо-
словенний всіма станами настільки, що одностайно звучить голос всіх
людей про вашу панську мость: Батько Батьківщини (Pater Patriae). Ва-
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ша панська мость слушно зволив отримати це ім’я, з чого кожен легко
може побачити, що ваша панська мость, будучи вважай найпершим, крім
зверхників з духовенства, сенатором у Польщі, постійно зволиш обдуму-
вати те, щоб і честь короля й. м., і польського народу з усією Річчю Поспо-
литою, у іноземних людей мали безсмертну славу у майбутніх часах.
А щоб турботливість в. п. м. швидше сягнула наміченого кінця, то зволиш
докладати зусиль щирим задумом, добрим серцем, бистрим розумом, енер-
гійністю в справах; в. п. мость так зволиш старатися, що ніколи у веселому
щасті не знаєш пихи, перемін серця, а за це ще більше хвала в людях. Так
в. п. м. зволиш міцно контролювати свої почуття, що ніхто й ніколи не
бачив у прекрасній душі в. п. м. виявів жадібності, розпусти, владній
жорстокості, урядових амбіцій, і взагалі жодної похибки в справах, за які
можна було б дорікнути. Отже гуманність і сенаторський авторитет так
мудро з собою пов’язані, що важко зрозуміти: що ж над чим панує! Я ж
займаюсь тут тим, що важко достатньо висловити й описати: але самі
справи ясно промовляють та ліпше свідчать про високознаменитих чес-
нотах в. п. мості. І взагалі ваша мость є дійсним паном, але не тому, щоб
маєш багато, але тому, що можеш собі мудро наказувати, так що вважай
всі, дивлячись на особу в. п. м. і дивуючись таким великим дарам Божим,
котрі містяться в ній, радо побудували б вашій панській мості на вічну
пам’ять колосси, піраміди, тріумфальну арку. Але оскільки в. п. м. a laude
prophana est alienus, то принаймні я, посивілий слуга, понижено та покірно
прошу, щоб оця моя вірна праця, творена в поті чола протягом багатьох
років не без клопоту й великих видатків, залишалася під обороною та
опікою в. п. м., мого м. пана і добродія, як такого, котрий є генеральним
паном всієї цієї Краківської землі, високо й знаменитославного по всіх
країнах та провінціях utriusa Сарматії: бо повно в хроніках, в історіях,
в енкоміях та поздоровленнях коронних вважай батьківського ставлення
в. п. м., мого милостивого пана і добродія, до вітчизни. Однак ясновель-
можний та мостивий пане, що virtus per se laudabilis, est sibi semper pul-
cherrima merces, просячи Господа Бога за довговічне панування в. п. м.,
мого м. пана і добродія, покірно прошу, щоб ця моя вірна, довга та витратна
праця sub tutela et heroico patrocinio в. п. м. залишившись, принесла самому
авторові добродійство та оборону в. панської мостi. Bis enim debet esse gra-
tum, si equi bonique consultum, ultro cui ofertur, як свідчить той давній ла-
тинський оратор свідчить. Після цього прошу, щоб Господь Бог Всемо-
гутній, Єдиний у Святій Трійці, з Свого Господнього милосердя зволив
зберегти і в усьому щедро благословити в. п. мость з милим та значним
потомством і з усім преславним родом у доброму здоров’ї у щасливому
пануванні і у всіляких радісних втіхах до честі і до хвали своєї святої, до
оздоби і втіхи цієї шляхетної Речі Посполитої.

Цього я від щирого серця зичачи вельможній панській мості, постійні
свої послуги милості вельможній панській мості, мого мостивого пана і
добродія, як найстаранніше віддаю.

Дано у Кракові 3 дня серпня 1611 року.
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ВЕЛЬМОЖНОЇ ПАНСЬКОЇ МОСТІ,
мого мостивого пана і добродія, всього добра зичливий і найнижчий

слуга Олександр Гваньїні, граф Латеранського палацу,
eques auratus militumq. prafectus

Candide, si cernis lector, cuius sit image,
Sit quis ille tamen, parte probante proba.
Miles, dux Comes, gessit, coluit, celebravit,
Arma, Aulam, Musas, Marte, decore styllo.

       Augustinus Columna

На герб автора
Гриф, який воює з сатиром, а до цього дві голови
Орлині, при яких маєш і другого орла.
У кожного з них золота корона над головою;
Маєш також при них звірятко, що його звуть їжаком.
Отже, кожна річ у своєму полі. Що ж такого вони означають?
Милість королів, своїх панів, і цього королівства,
Котрі, бачачи великі справи у цій персоні,
З прибульця зробили собі приятеля.
Про це свідчать цих же панів привілеї,
За котрими він завжди був доброї надії.
Що його мужність з чеснотою мали бути у своїй ціні,
Що його не могла обминути значна підтримка.
Але якось нещастя справи перемішало,
Так багато взяли інші з того, що йому бути мало.

Кс. С. Г.
Cum Gratia et Privilegio Regio et Caesareo

ДО ЧИТАЧА
Коротке зібрання Хроніки Польської: згідно власності і спадкоємства

одного після другого всіх князів та королів цього народу: початок передусім
від Леха І монарха і засновника польського народу аж до теперішнього
короля Зигмунда ІІІ2 і т. д. із збереженням порядку.

Лех І3, вождь і засновник поляків // (с. 2)
Де зараз Сарматія, там були пустелі
По тих великих водах, що затопили світ.
Саме сюди вивів Лех з пригоди дикий люд,
Коли сам вийшов з вітчизни від внутрішньої незгоди.
В Далмації в Псарійських полях уроджений,
Де течією ріки Крупи берег викривлений.
Він відразу гнезненські мури над горою заложив,
І від гнізда на місто, цю назву вложив.
Спогляданням збуджений тим, що там бачив багато
Орлів у прилеглому гаю, що собі вили сміливо
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Гнізда; всі ми походимо від коліна вигнанця походимо,
Бо початки держав йдуть з вигнанців, це знаємо.

Року від Різдва Господнього 550

З цього войовничого слов’янського або сарматського народу, поход-
ження якого ми широко описали, вийшли два найславніші мужі і великого
серця князі, Лех і Чех, брати рідні, які пережили й подолали великі труд-
нощі та військові незгоди, спостерегли розбрат між своїми в Іллірії та
Далмації встановили мир в такий спосіб: здобувшись на швидкі й шляхетні
вчинки, шукаючи собі іншого життя на світі, геть від’їхали із своїми заго-
нами від слов’янського війська з Іллірії, хорватської землі, й подалися на
захід сонця в німецькі сторони, де захопили краї між найвідомішими рі-
ками Віслою, Ельбою й Вишургом, тобто Везером, котра в Німеччині є зна-
менита. Над цією рікою заснували замок та оборонне місто, яке назвали
Бременем або Берем’я, ніби даючи знати, що саме тут скинули тягар своєї
праці і минулих незгод; і досі німці називають його Бремен. Там вони
прекрасно билися з німцями за кордони та близькі поселення, бо навко-
лишні міста й деякі замки їм добровільно піддавалися, а інші міста вони
для своїх нащадків там закладали. І так Чех над Дунаєм та рікою Ельбою
своє заснування або державу дістав, тобто давню Бемію, німецьку країну,
яку сьогодні називаємо Богемією, а чехів – богемами. Потім він захопив
Австрію, Лужиці, Моравію, Майсен, частину мешканців вигнав, частину
ж прилучив до своїх. Натомість його брат Лех, людина великого серця й
чудової вдачі, із своїм військом пішов далі, а це сталося від того часу, коли
Божа всемогутність у людській особі на землю зійшла, року 550. // (с. 3)
Він, обираючи за своїм уподобанням зручні місця для поселення, спочатку
подався на північний захід у ті краї і прийшов туди, де зараз Польща, над
рікою Віслою, де виникли вандали, тобто сарматський народ, осів і від-
почив із своїм рицарством. Потім із верхів’я Вісли він опанував всіма
країнами аж до ріки Одри на північ і на схід сонця, де сьогодні Польща,
Сілезія, Маркграфство, Прусія, Помор’я, Мальборк, Ользація, Саксонська
земля та інші країни або князівства; їх мешканців частково побив, частину
вигнав, частину ласкаво прийняв. І коли мечем та рицарським ремеслом
примножував і розширював свою державу, один німецький королик ви-
манив Леха на поєдинок, щоб з ним сам на сам битися за державу. Тоді
при першому ж зіткненні Лех вбив німця і завдяки прихильності Марса
та милості фортуни оволодів його державою з усіма прилеглими країнами,
котрі зараз називають поморськими; і тримав все без сусідів аж до моря
Сарматського. Тоді Лех, втихомиривши свої володіння, почав оглядати
пусті місця в Польщі, вигідніші для поселення вищих урядовців, де б мож-
на було закладати міста й замки. Випадково він знайшов одне багнисте
місце між озерами й болотами, яке було від природи добре забезпечене оборо-
ною. Тоді він заклав там найперше в Польщі місто й замок, яке від віщування
та від великих розмірів орлиних гнізд на деревах назвав Гнезном, бо пташине
гніздо по – слов’янськи гніздом називають. Там же за порадою віщунів
обрав білого орла з розкритими крилами за особливий вітчизняний клейнод,
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який наказав малювати й носити на корогвах та інших військових знаках.
З цих часів і до сьогодні польські королі вживають цей знаменитий герб.

Тоді від Леха, першого князя і вождя польського, поляки були прозвані
ляхами від русі та інших слов’ян, а богемці від Чеха – чехами. А цю назву
поляки одержали від країни та пустих полів, де й тепер живуть. Бо “cam-
pus” латинською мовою означає поле, через це поляки від поля прозвані
поляками, бо в кожній битві, з ворогом у полі зустрічаються. Багато тоді
Лех славних справ зробив, всі проблеми Польщі добре розв’язав і останній
свій день щасливо скінчив.

По смерті Леха нічого певного не записано про те, хто на його місці
панував природним спадковим правом і між істориками є великі розбіж-
ності. Але він залишив, покидаючи цей світ, заповіт, щоб старший брат
керував державою, а молодший щоб його слухався, і коли б рід високого
пана перевівся, // (с. 4) то тоді щоб такого мужа із своєї країни обрали,
аби гідний і в справах рицарських вправний, заслужений у вітчизні своїй
і зичливий був, над усіма щоб його піднесли і у всьому слухали. І у цій
згоді не тільки вітчизну боронили б, а й ще більше сприяли їй і порти або
склади потрібні будували над морем.

Нащадки Леха зазнавали переслідувань від Датського королівства,
від морських злодіїв та розбійників, що їх називали піратами. Недовго
терплячи їх, спочатку відважились піти на них водою, хоча такою справою
ще не займалися, проте фортуна з Божої ласки їм прислужилася, вони
побили ворогів, своїх зловмисників. І коли призвичаїлися, то збудували
великі кораблі і вдалися до датських берегів, де заволоділи Ругією, Емерією,
Феондією, невдовзі й Салендією, де сьогодні столиця Датського королів-
ства. І багато інших міст на тих островах вони закладали, ще й зараз
хроніки називають їх слов’янськими берегами. Також слов’янські люди,
поморці, самі призвичаїлися пробиватися на море, часом фортунило їх
ворогам, як це буває у такій справі, все ж багато скарбів і міст здобули
в цих краях і опанували такими, як Данія, Сканія, Люцинія та багато
іншими. А згодом надто набралися сміливості і вдалися з невеликою
кількістю людей далеко в Датське королівство, тоді Сивардус, король
датський, зібрав багато людей, укріпився на морі, примусив тікати на
острови. Там, на островах, довго билися, все ж переможені через велику
кількість датчан слов’яни (sfowacy) мусили поступитися. Ворог утішився
з їхньої малої поразки й умислив збудувати великі кораблі та їхати
поквитатися за свої попередні шкоди; але його звідти слов’яни так сильно
налякали, що мусив з непоштивістю вертати назад. Згодом за певними
угодами обопільно укріпили свої кордони.

Вишимир, польський князь, нащадок Леха, розширив свою державу
аж до кордонів Датського королівства, а через переслідування датського
короля обурився проти нього й підготувався до того, щоб подолати силу
силою. Для цього він збудував великі кораблі й наповнив їх рицарським
людом; між цими кораблями був збудований один такий великий, що носив
1000 човнів. Ці війська виступили один проти другого. Сивардус, коли
побачив розміри кораблів, злякався, кинув якорі, а ставши, почав нагаду-
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вати своєму народу, щоб пам’ятали про шкоди, які вони зазнали від поляків
й не шкодували свого життя. То само Вишимир нагадував своїм. Потім,
сівши у свої звичайні човни, мужньо зійшлися. На щастя Марс був при-
хильним до поляків, тому змусив до втечі датчан з їхнім королем у легких
човнах, котрі // (с. 5) називаються триреми. Вишимир взяв королівський
корабель, хоч його й добре охороняли, там було захоплено й багато інших
кораблів з людьми, а решту потоплено. На тому Вишимир не зупинився,
а задумав гнати датського короля аж до самої столиці; там же він розділив
своє військо на три частини: одну відіслав до Данії, другу – до Сканії, а з
третьою сам попрямував до Люцинії. Велика паніка зчинилася на морі
через такий сильний та незнаний народ, що сюди міста добровільно під-
давалися, а інші мусили здаватися від насильства та переляку.

Зібрався знову датський король з силами всієї землі, але остаточно був
переможений так, що мусив далі відходити за свої кордони. В цей час було
схоплено його сина Емериха (Jameryka) з двома сестрами, яких потім прода-
но: одну – норвежцям, а другу – німцям, бо в ті часи жінок купували. Поба-
чивши, що є переможеним, датчанин просив милості у Вишимира, віддаю-
чи йому підданство. Вишимир, як вільний і милостивий князь, все зробив
для нього: повернув йому те, що забрав і поєднався з ним, повернув йому
Данію, Гугію, Гемерію, Феондію і Салендію, а собі залишив тільки ті ост-
рови, на яких міста й замки для державної оборони закладав, які і донині
зберігають надані поляками назви слов’янською мовою. Так, Висмарія або
Висмер (як свідчить датська хроніка) названа від князя Вишимира. Любек
і Данчик або Ґданськ, міста вельми славні й багаті, закладені над Німецьким
морем на вигідному місці й березі для оборони від іноземних ворогів. Згада-
ного датського короля Вишимир вчинив своїм васалом, його сина взяв у за-
клад, а добре впорядкувавши всі справи в Данії, чималу здобич та великі
скарби взявши, повернувся до Польщі. Кілька років Сивард був мирним й спла-
чував данину, проте згодом маючи то собі за прикрість, задумав інше. Він
підбурив інші землі проти поляків і змовився з ними, тобто з Голландією,
Швецією, Данією, вивів чималі війська проти поляків, але був розбитий, врешті
втратив все військо у Сканії, а сам від розпачу захворів і помер. Його син
Емерих втік із в’язниці, а потім завжди сплачував данину польським князям.

Багато шляхетних вчинків гідних увічнення зробили нащадки Леха
у Німеччини, а ці нащадки пішли від Леха Першого й тривала (ця лінія)
протягом 150 років, тільки через їхню недбалість як на ті часи, так і по-
мерли без опису своїх справ, бо, живучи за поганським звичаєм, вони не
вміли писати. Вишимир тоді велику частину Датської землі під свою владу
підбив й чимало інших шляхетних справ по собі лишив, польські кордони
розширив і зійшов з цього світу без нащадків // (с. 6) Тут мені невідомо,
давні чи сучасні хроністи помиляються у цьому Вишимирі: бо цього Ви-
шимира давні хроністи вважали сином Лєшка ІІІ, не з власної дружини
народженого, а про ці його славні вчинки не хотіли записати в давніх
хроніках, аж тільки тепер, вибираючи коротко з датської хроніки, ми на-
писали про них заради тих, хто кохаючись у таких речах, безсмертну славу
ставлять понад усі на цьому світі.
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Дванадцять воєвод
Коли вимер весь рід Леха, поляки, над усе цінуючи волю і жодного із

чужоземних князів не допускаючи собою керувати, учинили сейм у Гнезні:
де після різних переговорів обрали 12 воєвод, як кажуть, найкращих мужів
свого народу, які могли б керувати Річчю Посполитою. Вони правили нею
двадцять років. Але, як кажуть, де багато тих, що наказують, там добре не
буває: бо в різних головах мусять бути й різні людські замисли, а отже,
між ними пішли незгоди, домашні суперечки, внутрішні війни, амбіції:
кожний з них більше дбав про власну користь, ніж про державну, внаслідок
чого справа лишалася нерозв’язаною. Іноземці, особливо німці, бачачи
незгоду коронних панів, стали бунтувати проти поляків, а коли видерлись
з ярма, кинулись на польські володіння і свої стародавні місця з належними
до них провінціями забрали. Побачили це поляки й промовили: “Погано,
коли багато вождів і т. д. (Mala est pluralitas Principum, etc.), це шкоду
й зменшення наших володінь приносить”. Учинили тоді генеральний сейм,
як побачили на той час Крака або Кракуса, мужа досвідченого у рицарсь-
ких справах і розторопного розуму. І як пишуть латинські історики: Fuerat
vir pacis et belli, artibus praeditus: nam hostes Reqni, alios federibus sibi
adiunxit, alios armis repraessit. Отже, вже був славний цей князь по всіх
краях, котрий був князем з нащадків Чеха, через то самі чехи близькістю
крові споріднені також з польським народом, хотіли його собі за пана мати,
але поляки їх в цьому випередили, як про це написано нижче // (с. 7)

Кракус, польський князь.
Вирвалась з багатьох ярем вітчизна мила,
У володіннях своїх Кракуса паном призначила.
Він із своїх кордонів викурив французів жорстоких,
Що сюди були вдерлися й тяжко сплюндрувавши
Паннонів; він мав і Чеську державу водночас:
І обома ними урядував, радою та залізом.
Тоді жив жахливий змій під Вандальською скелею,
З великою людською бідою і шкодою немалою.
Сіркою наказав тіло набити Кракус сміливий,
Кинув його перед змієм, зухвалий
Змій проковтнув: відразу луснув, не пожив,
А король Краків від свого імені заложив // (с. 8)

     Року від Різдва Христового 700
Кракус, будучи у той час Кроком названий, онук Чеха, князя чеського,

був родом з Польщі, недалеко від Кремпаку, сарматської гори над Віслою.
Оскільки він був з нащадків Чеха, то через це чехів від поляків ніколи не
від’єднував, але разом тримав. Всі одностайними голосами вирішили,
щоб саме він був їхнім вождем, вбачаючи у ньому цілком гідного, як в
рицарських справах, так і в господарстві, не менш теж в справах побіжних
розторопного й мудрого. А коли він став їхнім князем, то відразу тих іно-
земних ворогів, що вибивалися в поляків з ярма, потужно підкорив; дер-
жавні кордони від всілякої шкоди та ворожих наїздів, що від бунтівників
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своїх мали, укріпив. Хижих французів, котрі спустошивши Угорську зем-
лю, вдерлися до Корони, розбив, а німців потужною силою вигнав геть
з Гнезна та з інших кордонів, отже за його правління полякам добре велося.
Він був великим другом чехам, русі, тому вони піддавалися під його міць.
Потім, заспокоївши державу кривавою війною, заселив пусті землі, а ора-
чам призначив місця на поселення. Цей за свого панування заснував місто
Краків і замок над Віслою на високій і недосяжній скелі, а від свого імені
назвав Кроков від Крока. Потім це місто, змінивши літеру, було названо
Краковом. Німці ще й сьогодні Краків називають Крок. Польські хроністи
писали, що під цією горою Вавель4, на якій стоїть краківський замок, був
тоді великий дракон у ямі, який, коли був голодний, крав людей і забивав
їх смердючим духом та пожирав, через що мусили щодня йому давати
чергову данину, по три тварини. Король Кракус, побачивши втрати свого
народу і долю майже всіма оплакану, наказав у випотрошене теля закласти
сірку, смолу й селітру з вогнем приправленим і проти тої ями, звідки ви-
ходив дракон, покласти. Дракон побачивши це, гадав, що йому на пожиток
покладено справжнє теля, пожер його. Оскільки ж воно у ньому тліло, то
пив воду доти, доки не луснув. А король коронну державу пристойно розбу-
дувавши, двох синів, Леха й Гракуса (?), й дочку Ванду залишив та й по-
прощався із світом. Похований над рікою Віслою на горі Ласотні за по-
ганським звичаєм: насипано на його могилі високу круглу гору і обкла-
дено дерном, що й досі є перед Казимиром // (с. 9)

Лех Другий. Кракус Другий
По смерті Кракуса польські пани вирішили обрати князем Кракуса

Другого, але молодший брат Лех, як побачив це, то збуджений пихою
і заздрячи йому держави, забив його, коли вони обидва були на полюванні.
І сказав перед сенатом, заливаючись фальшивими сльозами, що той впав
з конем, коли вперто гнався за звіром, й там його кінь придавив. Так цією
штукою хитрий вбивця опанував престолом. Одні цьому вірили, другі –
ні, бо це не могло втаїтися, щоб не можна було довідатися істини, бо у свій
час все виявиться. Невдовзі відкрилася його зрада як перед сенатом, так
і перед простолюдом. Через це він став людям дуже огидним, на нього
навіть і дивитися вони не могли. Зрозумівши це, він від смутку й жалю
він вважай сам у собі зітлів. Як всі історики згоджуються у цьому, він був
невдовзі вигнаний з держави, але невідомо в якій країні і яким чином він
покинув цей світ. // (с. 10)

Діва Ванда
Не прийнявши шлюбу з мужнім тевтоном,
Їде Ванда на війну, у відповідь на його виклик.
Мужньо вдаривши на нього в полі із своїм рицарством,
Королева потужно розгромила його дощенту.
Розбитий нею, від сорому і великого жалю
Він заколовся мечем і перервав цим прагнення свого серця.
А діва, приносячи подяку богам за звитягу,
Так сказала: “О боги, вам моє дівоцтво
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Нехай буде присвячено, бо з милості найвищого
Я уникнула злої ганьби від злого Ритагора”.
Сказавши так, вона несподівано для всіх
Стрибнула нестримно в пучину Вісли.
Нехай же бактрійці5 славлять свою Семіраміду6,
Нехай же скіфи славлять магніт своєї Томіри7.
Поляк має чим затьмарити славу обох цих дів.
Хто тільки неупереджено розгляне їхню і цю справи,
То побачить, що ці дві діви дорівнюють Ванді своєю мужністю,
Але чистотою, о цнотливо діво, хто ж з тобою зрівняється? // (с. 11)

Року від Різдва Господня 730
Ванда, дочка Кракуса, четверта серед коронних князів єдина дійсна

дідичка Корони Польської. За загальним проханням та з великим їхнім
проханням вона вступила на престол. Вона з великою енергією та мудрим
пануванням провадила своє дівоче життя у непорочній чистоті. Вона муж-
ньо керувала Річчю Посполитою як друга Пентесилія або Ортигія8. Їй було
дано право вільно обрати собі чоловіка і його всі мали б слухати і мати
собі за пана. Але діва не турбувалась про це. Вона була дуже гарна і
приваблювала до себе своєю вродою та красою багатьох іноземних князів
і ловила їх як вудка (wenda) рибу. Через це вона й була прозвана Венда,
але потім поляки трохи перемінили її ім’я і назвали Вандою. Тоді
німецький князь Ритагор (Rythagoras) послав до неї сватів, щоб вона пішла
за нього заміж, але вона зовсім не хотіла цього. Ритагор, думаючи, що
вона ним погордила, хотів свій намір здійснити силою. Він зібрав проти
неї військо, а вона проти нього і вони оголосили собі взаємно війну. Діва
двічі розбила його дощенту і сам Ритагор ледве втік, однак через сором та
незмірний жаль, що його до втечі змусила жінка, забив себе власним же
мечем. А королева Ванда, оскільки присвятила своє дівоцтво своїм богам,
увінчала його своїм кінцем: вона стрибнула з краківського мосту до глибин
Вісли, і, залишивши полякам звитягу, захлинулась водою. Її тіло було
знайдено там, де Длубня (Dłubnia) впадає до Вісли і там її було поховано
в могилі в милі від Кракова. На її могилі було насипано курган так само,
як і на могилі її батька.

Ця жіноча стать була гіднішою для опису у великих історіях, ніж рим-
ська Лукреція9, а це через її непохитність, бо вона вчинила так всупе-
реч звичайній жіночої пристрасті. Деякі хроністи писали. що вандали
були названі від цієї Ванди, але так не могло бути, оскільки вандали
були раніше Ванди.

Після Ванди знову був клопіт у Польщі, оскільки не лишилося жодного
дійсного (князівського) нащадка; знову радилися щодо обрання короля,
знову обрали дванадцять воєвод, щоб кожен з них був начальником окремої
провінції. Але було так само недобре, як і перше, бо вони замість того,
щоб всі свої сили обертати проти (спільного) ворога, воювали між собою.
Через це маркомани10, угорці та німці докучали Польщі з усіх боків вели-
кими нападами і грабунками так довго, доки поляки не згодилися на одного
князя, тобто на Пшемислава. // (с. 12)
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Пшемислав або Лешко І.
Цей Лешко віддячив із славою за шкоду вітчизні,
Громлячи ворогів своєю щасливою справою.
Ворог був під лісом, а Лешко, знаючи про це,
Наказав розвісити зброю по лісі, ніби насміхаючись.
Сам же з своїми сховався у скриті місця.
На другий день сонце, вставши, золотим промінням
Осяяло цю зброю; грізний ворог,
Думаючи, що там засіло військо, уздрів (vyzrzy) цей пустий ліс,
Де однак був Лешко, побачив явні знаки (перемоги),
Став славно бенкетувати у своєму таборі.
Тим часом Лешко опівночі вдарив на табір,
Ударив з усіх боків і добряче розгромив.
Відбирає здобич, в’яже полонених, і цією справою
Звільнивши Польщу, дав знаки перемоги // (с. 13)

Року від Різдва Господнього 750

Пшемислав або Лешко Перший, муж енергійний, досвідчений в рицар-
ських справах, був одностайно обраним після своєї доброї послуги на
Польську монархію. Між тим, моравани, вчинивши шкоди в Польщі і на-
бравши чимало здобичі, поверталися назад, до своїх. Лешко, зібравши
польське військо, рушив з ним за своїми ворогами. Коли останні прийшли
під Лису гору, де нині стоїть св. Хрест, з лісу показалося збройне війська
Лешка і стривожило ворогів. Вони схопилися за зброю, кинулися на це
місце, але там уже нікого не було. Лешко ж наказав своїм заховатися
у скриті місця. Наблукавшись по лісу, вороги подумали, що наші далеко
втекли, невдовзі підійшли до нашого війська. Пізніше, вночі, всі вони
добряче убезпечилися і, впившися, пороздягалися неначе у себе вдома.
Пшемислав, вибравши слушний час, вийшов з укритого місця і вдарив
на них з боку, з переду і тилу і розгромив їх у їхньому ж таборі. Він
з тріумфом набрав там немало полонених і здобичі. По цій послузі всі
згодилися обрати його собі паном. Потім він добряче віддячив ворогам за
шкоди вітчизні. Але він не залишив по собі жодного нащадка і у 30 з лиш-
нім років покинув цей світ.

Лешко Другий
Цьому змагання і ненаганний (?) жереб так вчинили,
Що йому в руки подали коронну державу // (с. 14)
Він був гідний королівства, хоча й був народжений
Від простих батьків, був небагатим.
Як у бою, так і в мирний час він завжди був однаковий,
Також і те гідно у ньому вічної пам’яті, бо знаки
Свого першого щастя, тобто ту латану
Серм’яжку, клав собі зверху на плечі, коли судив людські стани.
Бери звідси приклад ти, що хочеш швидко розбагатіти,
Дивись на свій кінець, бо ти не знаєш, що приходить за цим.

Року від Різдва Господнього 780
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Коли цей Пшемислав – Лешко покинув цей світ, не залишивши на-
щадків, то на Польську монархію було обрано Лешка Другого таким чином.
Коли внаслідок довготривалих та різних виборів польські пани та шляхта
не могли дійти згоди щодо обрання нового володаря, то вони придумали
новий спосіб. Вони поставили перед Краковом стовп, котрий увінчали
королівськими короною та жезлом, і публічно проголосили: той, хто пер-
шим у змаганні з іншими примчить конем від ріки Прадника до цього
стовпа, той і буде королем. Якийсь молодик з простого роду, але хитрий,
придумав таку справу: він таємно і скрито повбивав у землю на шляху,
котрим мали мчати претенденти, залізних гвіздків, а собі обрав інший
шлях. Під час цих змагань коні всіх претендентів, крім нього, поранились
через ті гвіздки, тому жоден з тих багатьох людей не міг примчати так
швидко до цього стовпа. Тільки він першим це зробив і став внаслідок
зради володарем. Але ця зрада невдовзі виявилася, бо два юнаки з прос-
толюду, жартуючи, побилися о заклад і вирішили пройти пішки від ріки
Прадника до цього стовпа. На шляху вони поранили собі ноги, але той,
котрий не так сильно кульгав, першим прибіг до стовпа. Його товариш
побачив у землі скриті гвіздки і не хотів визнати себе переможеним. Вони
скаржилися один на одного уряду і тут виявилася зрада Лешка, котрий
натикав гвіздків у землю. Бачачи це панове, які покалічили своїх коней,
зажадали справедливості, щоб знову почати змагання за королівство, бо
перший раз воно було виграно обманом. Уряд звелів того, хто іншим копає
яму задля своєї користі, схопити, а схопивши – роздерти кіньми. Того ж,
хто пішки прибіг до стовпа, обрали на королівство. Цей, хоч і був з прос-
толюду, але так добре себе тримав, ніби виховувався при королівському
дворі. Він мав і такий звичай: коли він мав сидіти у королівському одязі
на королівському престолі для якогось суду, то завжди наказував накинути
на себе зверху свій простий одяг // (с. 15). А це для того, щоб дивлячись
на нього, не запишався і не погорджував убогими, пам’ятаючи на свій
попередній стан; щоб обдурити цим перемінну фортуну, котра часто під-
несених вгору значно понижує. Довго трималися цього звичаю польські
князі. Потім Лешко, давши іншим своїми значними справами добрий при-
клад до наслідування, розпрощався з цим світом, залишивши по собі сина
з таким же іменем – Лешка Третього.

Лешко Третій

Наскільки був як войовничий, так і коханий,
Цей учень Марса11, може звідси кожен зрозуміти.
Коли був мир у вітчизні, а сини Корони,
За його панування не мали приводу до війни,
То він, не бажаючи даремно провести свій вік,
Помагав угорцям у битвах і виявив себе грізним (ворогам).
Він мав з наложниць двадцять синів, а до того ж
Із своєю власною дружиною породив єдиного сина Попеля. // (с. 16)
Часто буває так, що чим войовничишім є муж,
Тим більше полюбляє марну Венери12.
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І якщо Лешка не оборонить приклад Ахілла13,
Марс сам перелюбник, засвідчить йому це.

Року від Різдва Господнього 800

Лешко Третій, син Лешка Другого, поховавши згідно із язичеським
звичаєм свого батька, вступив на королівство і став сьомим польським
монархом. Він наслідував батька у добрих звичаях: приборкав всіх ворогів
на кордонах, добре укріпив і заспокоїв всі границі своєї держави. Потім,
не бажаючи даремно втрачати часу, давав допомогу угорцям та саксонцям
проти Карла Великого14. Потім року 801 імператор Карл зібрав проти нього
велике військо і досягнув з ним Сілезії. Лешко, маючи з собою чехів, по-
морян, сілезців і прусів, зійшовся з ним біля ріки Одри і там зазнав поразки.
Історики додають, що він був там і забитий. Він мав єдиного сина Попеля
від своєї (законної) дружини, якого призначив на своє місце. Він мав також
двадцять синів від коханок, тобто Болеслава, Яжимира, Владислава, Вра-
тислава, Оттона, Барвіна, Пшибислава, Якса, Семіона, Семовіта, Семі-
слава, Богдана, Спіцигєра, Спіцимєжа, Збігнєва, Собєслава, Висимєжа,
Казимира, Віслава, Пшемислава, котрим розподілив ще за свого життя
поморські країни аж до Майсена (Miszny), також Вестфалії. Ці потім за-
снували такі міста й замки: Магдебург (Maydeburg), Далембург, Бремен
(?) (Brzemie), Вісмар, Лімбург, Любек, Шверін, Мекленбург (Miekielburg),
Тілов, Росток, Верте, Остров і багато інших. Ще й досі у тих країнах
досить слов’янської мови поміж простолюдом, а звуться вони сoрбами15

(Serbami). Німці звуть їх віндиш (Windysz) від вандалів, ми ж їх звемо
кашубами16.

Попель Перший
Тобі ліжко залишив милий батько,
Але ж там не було справи Марса,
Тобі заповідав знаходити насолоду тільки у злій Венері;
О любителю насолоди! Ти не міг служити Палладі17.
Оскільки ж ти серед інших рідних братів
Мав по природному праву головне місце,
То слушно було б, якби ти йшов слідами батька
І був прикладом доброї слави для інших.
Що ж ти вчинив гідного своєму обов’язку:
Хіба що прокляв сина і прославився тільки цим. // (с. 17)

Року від Різдва Господнього 815

Попель, син Лешка Третього, був першим правителем з таким іменем,
яке у німців звучить як Оссерих (Osserych), як тільки прийняв батьківську
монархію, то тут же у ньому всупереч сподіванням виявились погані риси
та шаленство. Отже, через гори та ліси він не полюбив місцеположення
Кракова, переніс королівський престол до Гнезна, а з Гнезна до Крушвиці18

у поля, а там наказав збудувати замок над озером Гопло. Далі про нього
нема що писати, бо нічого значного не вчинив у своєму житті, тільки
завжди прагнув до розкішного життя. Він мав звичку замість проклять
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казати: “Бодай мене миші з’їли”. Потім миші з’їли не нього, але його сина,
про що буде нижче. // (с. 18)

Попель Другий.
Цей, боячись, щоб його не скинули з престолу,
Про зраду радиться з жінкою, а вона схвалює цей задум:
Щоб симулював хворобу, а скликавши дванадцять стриїв,
Всіх отруїть за жіночою порадою.
З цих трупів вийшли такі мерзенні миші,
Що від них ніде не могли сховатися
Оці мужовбивці, ні у вогні, ні у воді;
І миші з’їли їх із дітьми там, на Крушвицькому гроді.
І ти, що для користі підіймаєш свої руки в ім’я зла,
Вчись справедливості, щоб не зазнати тобі такої муки.
Є Бог, Який мститься за кривди; є кара для злих людей,
І вона впаде на таких звідти, звідки вони не думають і не

сподіваються. // (с. 19)
Року від Різдва Господнього 830

Попель Другий був молодим обраний на Польську монархію своїми
стриями, німецькими князями. На всі його справи стриї швидко бралися.
Коли ж Попель досягнув повноліття, то не став займатится справами ко-
ролівськими та Речі Посполитої, а з безділля поринув у домашню насолоду,
бенкети, танці, різну музику. Його ж дружина, котра була з Німеччини,
облесливими словами влізла йому в серце, внаслідок чого не він, а вона
керувала всіми справами так як їй подобалося. Верховні панове та корон-
ний сенат побачивши такі справи, що він ніби Сарданапал19 живе у світ-
ських насолодах і всіляких нікчемностях, погордили ним, покинули його
і прозвали його кошиком (kosyzsko) від пихатих італійців. Його дружина,
побачивши це і побоюючись, щоб котрогось стрия Попеля не було обрано
на його місце, змовилася з ним і наказала йому симулювати смертельну
хворобу. Він так і вчинив. Було послано до всіх його стриїв, котрі прибули,
щоб його провідати. А коли вони сиділи там при його ліжку, він попросив
їх, щоб вони після його смерті обрали на його місце одного з його двох
синів. Вони пообіцяли так вчинити, якщо на це погодиться шляхта. А в цей
час королева наготувала у кубку отрути, змішавши її з вином, дала ви-
пити кожному із стриїв і боячись, щоб хтось від цього одразу не впав
мертвим, сказала, щоб вони дали спокій Попелеві. Коли ж вони вийшли
до міста, то через отруту вони мали вночі велику муку і всі там померли.
Ця пані, радіючи, сказала: “Бог їх покарав, бо вони задумали вчинити зле
пану або його синам”. Однак їхні тіла не дали поховати у землі, а скинули
у одне озеро, котре знаходиться неподалік від Крушвиці і називається Гопло
(Gopіo). А там з цих тіл вилізли великі й страшні миші, котрі кинулися на
короля, котрий бенкетував на замку, також на королеву та їхніх синів,
і стали їх кусати. Слуги не могли відігнати цих мишей ані зброєю, ані
вогнем. Тоді король з дружиною та дітьми втік від мишей на воду, а вони
за ним, причому їх ще більше з’явилось із води. Човнярі, боячись, щоб
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миші не прогризли човна посеред озера, якнайшвидше втекли на берег.
А Попель, бачачи, що діється, що його вже звідусіль переслідують миші,
бігом втік із своїми на вежу, котра й понині досить грізно стоїть, оточена
звідусіль водою. Але й там його знайшли миші і дощенту з’їли його з дру-
жиною та дітьми та що від них не лишилося нічого за винятком самих
тільки кісток. Це була явна кара Божа, гірша, ніж колись фараону, і всі ті
з нам, котрі проклинають останніми словами один одного, теж можуть
підпасти під неї. Господи Христе, збережи нас від свого гніву // (с. 20)

Пяст Крушвицький
О шляхетний звичаю давніх людей,
О побожна простота цих славних мужів.
Не соромно було коронним панам задля гідності,
Посадити орача на королівське місце.
А це задля самої тільки честі та поштивої справи,
У котрій квітнучи, цей сповнений чеснот муж дістав вічну славу.
З цього джерела пішли всі польські монархи,
І всі королі аж до короля Людвика20.
Старі крушвицькі стіни! Відновіться цими
Дивними чудесами, котрі спіткали двох королів.
Адже орач став королем, а другого (короля)
З’їли миші: дивовижний Господь у справах свого суду. // (с. 21)

Року від Різдва Господнього 824

Після жалюгідного кінця Попеля Другого на монархію Корони
Польської був одностайно обраний усіма Пяст21 Крушвицький таким чи-
ном. Коли польські панове і шляхта з’їхалися до Крушвиці задля обрання
нового володаря, то не могли згодитися на одностайний вибір, як то зви-
чайно буває у таких справах. Був тоді Пяст, міщанин з Крушвиці, добрий,
простий і справедливий чоловік, у котрого якраз тоді народився син. Тоді
Пяст заколов гладкого кабана і наготував бочку меду на іменини своєї
дитини згідно з язичеським звичаєм. Прийшли до нього два незнайомих
мужа у гості, про котрих пишуть, що це були римські мученики св. Павло
та св. Іоанн. Їх не пустили у королівський палац, де була тоді елекція, то
вони просили господаря, цього Пяста, щоб він їх прийняв у свій дім. Він
же з радістю це вчинив і дав їм їсти добрі страви і пити мед, запросивши
їх на іменини. Вони йому згідно із звичаєм постригли дитину й нарекли
Семовитом. Наївшися та напившися, вони подякували та пішли геть. А
велика маса людей, котра тоді була у Крушвиці, не могли нічого знайти з
провіанту, щоб купити, тому ходили і там і сям. Інші ж прийшли до Пяста,
щоб він їм щось продав, але він кожному, хто до нього приходив, дармо
давав їсти те м’ясо і пити той мед, що він наготував на іменини. Але вони
не могли з’їсти те м’ясо і випити той мед, що він наготував. Тоді бачачи,
що з ним був перст Божий, всі сказали, одностайно погодившись: “На що
ж шукати іншого володаря, коли нам боги вже вказали на нього”. І хоча
Пяст довго відмовлявся від цього, однак бачачи волю Божу, не противився
їй і став їхнім паном. Протягом двадцяти років він щасливо та з потужною
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могутністю панував, хоч і був простолюдином від сохи. А потім, маючи
свого віку 120 років, він попрощався з цим світом, залишивши по собі
сина Семовита. З крові цього Пяста виводили свій рід польські князі та
королі аж до Людвика, короля польського та угорського.

СЕМОВИТ

Так теж і Олександр Македонський великий,
Який тільки ставав повнолітнім, а вже засмутив всіх людей
Своєю смертю, так і ти, мужній Семовите,
Залишаєш великий жаль і смуток у вітчизні.
Твій меч був суворим маловірним угорцям, котрим
Ти вигнав їх за межі своїх границь, за Карпатські гори. // (с. 22)
Всі поморяни давали тобі належну данину,
Кожен ретельно виконував свої повинності.
І все це вчинилось тільки за чотири роки, а що ж, коли б ти
Довше пожив, то славився б без сумніву й далі.
Однак скільки жив, стільки жив, але великі справи
Вчинив, отже досить жив, щоб вони жили у віках.

Року від Різдва Господнього 895

Семовит, поховавши за язичеським звичаєм свого батька Пяста, всту-
пив на престол. Цей панував з особливими енергією та мужністю, не менш
з обережністю у кожній своїй справі. Він потужно і часто, де тільки трап-
лялося, відганяв від кордонів своєї держави всіх ворогів, примусив до
сплати собі данини угорців, чехів, кашубів та поморців, залишив по собі
силу-силенну прекрасних справ, гідних королівського стану. Але він провів
на престолі тільки чотири роки свого життя і в молодому віці покинув
цей світ, залишивши по собі єдиного сина Лешка Четвертого. // (с. 23)

Лешко Четвертий
Мир, який був встановлений батьківським мечем
І сарматській вітчизні був привернений у значній мірі,
Так полюбив син (Семовита), що до свого кінця
Ніколи його не порушив, аж до останньої миті.
Жоден його через це не ганив, хіба що ті,
У серці котрих жадоба здобичі переважає прагнення до миру.
Але це досягається війною: а хто має цілковитий мир,
Добиваючись свого, є постійним у своїх намірах;
Той не прагне нічого чужого, бо воєнні забави
Більше коштують кровопролиття, ніж приносять славу.
Ніколи не буває воєнна причина побожною,
Хіба що та, котра прагне миру.

Року від Різдва Господнього 902
Лешко Четвертий, поховавши свого батька Семовита, вступив на

королівський престол у молодому віці. Однак він перебував під опікунами
аж до досягнення повноліття. Потім у королівстві, яке дістав після батька
у мирі та безпеці, і якому ніхто нізвідки не загрожував, // (с. 24) панував із
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батьківськими чеснотами. Потім, залишивши сина Семомислава, покинув
цей світ також молодим.

Семомислав
Цей був останнім з черги королів Корони,
Котрі були язичниками чужої віри.
Йому народила мати сліпого сина,
Дідича, а перед тим вона довго була неплідною,
Вона постійно запитувала про цю дитину,
Отче, яке ж я маю мати ім’я для неї, чи не відповіси?
Коли ж настав день іменин, що сталося?
Ця дитина раптом чудесно прозріла.
Всі були надзвичайно цим вражені; а що ж таке це
Означало? А те, що мала істинне світло
Корона Польська побачити, тобто (світло) християнської
Віри, у котрій і досі вона живе з волі Божої // (с. 25)

Року від Різдва Господа Христа 921

Семомислав22 по смерті батька прийняв владу над Короною Польсь-
кою. Цей щодо звичаїв та належних і значних справ ніскільки не посту-
пався своїм предкам; ледве спромігся у старості породити єдиного сина
і то незрячого. Коли ж до Гнезна згідно із язичеським звичаєм він скликав
коронних панів та шляхту на постриження сина та його іменини, то сину
дали ім’я Мешко23. Під час бенкету, коли ще не встигли сісти, батькові
принесли радісну звістку про те, що його син прозрів. Всі остовпіли з по-
диву. Між тим принесли й сина з ясними прозрілими очами. Коли король
запитав жерців про те, що б це значило, то вони відповіли: ця дитина
прозріла з милості Божої, отже Господь Бог невдовзі просвітить і всю
Польщу. Так і сталося, про що буде сказано нижче. Потім Семомислав,
укріпив з усіх боків кордони свого королівства, залишив мир своєму синові
і покинув цей світ.

Мешко або Мечислав І // (с. 26)

Господи Христе, за часів цього князя Твоя хвала
З небесного царства була нам виявлена.
Ти вирвав нас, своє стадо, Своїм милосердям
З ненаситної пащеки пекельного шуліки.
Втекло перед Тобою давнє ідолопоклонство,
Котрого було повно в Польщі за часів поганських.
Спочатку нам була дана діва з чеського роду,
Вона найпершою подала нам хресне знамено.
Ти Господи – найперша причина спасіння,
Вона ж – друга, нехай же і її життя буде прославлене у віках.
Вона привела до цього й свого чоловіка Мешка,
Щоб він вмився у Твоєму джерелі, а потім, йдучи його слідом,
Це вчинили й інші. О як багато там
Костьолів, наш Господи, задля цього весілля
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Було збудовано на Твою честь при дев’яти
Кафедрах (єпископських), присвячених вічній Твоїй хвалі.
Нехай же святі Твої справи славляться по всьому світу
Доки з Лузитанських24 (Luzitaсskich) гір руки течуть до моря.

Року від Різдва Господнього 962

Мешко25, котрий був сліпонародженим, гідно поховав батька згідно
із звичаєм; за загальною згодою його обрали на Польську монархію. Він
мав сім наложниць, однак з жодної не мав нащадка, тому був дуже засму-
ченим. З цієї причини деякі християни часто закликали його до того, щоб
він з усім своїм родом прийняв християнську віру, якщо хоче з Божої ми-
лості втішитися своїми нащадками, втішити цим і себе самого, і Корону.

Послухавши їхньої поради, він зажадав від чеського короля Болесла-
âà26, котрий підло забив брата Вацлава, руки його дочки Дзєвослави (Dzie-
wosławy). Король Болеслав охоче дав згоду на це за умови, якщо Мешко
разом зі своїм народом прийме християнську віру. Мешко з усіма своїми
найголовнішими панами добровільно був охрещений року від Різдва Гос-
пода Христа 965 і змінив своє ім’я Мешко; він був названий Мечиславом,
тобто знаменитим славою від меча. Він негайно наказав усім взагалі
і кожному зокрема у своїй державі, щоб сьомого дня місяця березня цього
ж року, як вище було сказано, були спалені й внівеч обернені всі ідоли
різних богів. Раніше ж творилися різні речі, а сонце, місяць, вітер, котрого
звали Погвіздом, шанували як богів. Крім того Юпітера27 (Jowisza), котрого
вони звали Йоссою (Jossą), Плутона28, котрого звали Ладоном, Цереру29,
котру звали Нією (Niją) і на честь котрої існував знаменитий храм у Гнєзні;
Венеру, котру звали Маржаною, Діану30, котру називали на ячичеський
лад Зєвонією (Ziewonią), всіх їх вшановували як богів // (с. 27) також Леля
і Полеля, тобто Кастора31 з Поллуксом шанували й віддавали їм почесті як
Богу. Ще й донині у Великопольщі, особливо по селах, люди згадують
Леля й Полеля під час бенкетів. Вони мали такий звичай: як чоловіки, так
і жінки, як молоді, так і старі, у святі дні оцих своїх богів, коли було
шановано котрогось із них, влаштовували на певних місцях ігри, танці й
різні забави, особливо 25 травня і 25 червня. Такі згромадження простолюд
називав стадом (stadem), а це ще подекуди трапляється й досі по селах
Литви та Русі. Почавши від проводної неділі32 аж до св. Івана Хрестителя33

жінки й дівки у святі дні сходяться купами до танцю і, співаючи свої старі
пісні, часто згадують Ладона. Вони ляскають долонями й повторюють: “Ла-
до, Ладо”, виводять посеред ринку в танці широке коло, взявшись за руки.
Цей танок русь і литва звуть хороводом (korohodem). В Сілезії, на польському
кордоні, 17 березня, тобто того дня, коли ці ідоли було знищено християнами,
хлоп’ята по селах і містечках згідно з давнім звичаєм роблять з соломи або
з іншої поганенької речі якогось ідола на кшталт жінки й обмотують його
хустками. Всі сходяться докупи й тоді з гучним ляканням у долоні та
форемним співом на різні голоси, скидають цього ідола з мосту до річки.

Тоді князь Мечислав, очистивши свою монархію від ідолопоклонства,
надає своєму народу явні знаки християнства. Кожен мав бути присутнім
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при Жертві на св. Літургії; коли читалося Євангеліє, то чоловіки, витягу-
вали до половини мечі з піхв, символізуючи цим, що за віру Господа Христа
кожен з них був готовий битися на смерть, боронячи слова Божого та
Святої Євангелії. Цей Мечислав заснував на бажання своєї королеви Дуб-
ровки у краківському замку костьол св. Вацлава, а це він здійснив на
пам’ять про її стрия Вацлава, котрого забив її батько. Мечислав збудував
також у Крушвиці єпископський замок, але його потім було перенесено
до Вроцлава на Одері. Він збудував чимало й інших костьолів і дуже їх
обдарував, як і його дружина, котра не менше спричинилася до примно-
ження християнської віри. Дубровка народила йому сина, котрому дала
ім’я свого батька Болеслав34. Русь потім прозвала його Хоробрим, тобто
войовничим. Невдовзі після цього померла мати Болеслава і була похована
з великим плачем простолюду в Гнезні. Вона завжди ходила простоволо-
сою, як велить звичай, що існує в Чехії або в Німеччині. Мечислав же
взяв іншу дружина на ім’я Юдит, дочку угорського князя Єсси35; від неї
він мав другого сина, котрого назвав на свою честь Мечислав. Мечислав
послав до Риму краківського єпископа Лямперта, просячи корони для
Польського королівства, // (с. 28) що й пообіцяв дати благословенний отець.

Болеслав Хоробрий, перший польський король.
Я переміг, з короною взяв чеські країни,
Підбив під свою владу мораван та саксонських синів,
Кашубів і тих, що живуть понад морем,
Прусів та русь, котрі мають свою осібну віру.
Позначив кордони, поставивши мармурові стовпи,
Своє ім’я злучив з прапорами Алкіда36.
Дбаючи про рицарські та військові справи,
Не покидав духовних речей. // (с. 29)

Від імператора Оттона37 дістав дорогий клейнод,
Вшанував його із своїх достатків.
Ти, (читачу), також у своїх вчинках шукай такої ж справи,
Якщо хочеш з честю здобути безсмертну славу.

Року від Різдва Господа Христа 999

Болеслав Хоробрий, єдиний син Мечислава та його дружини Дуб-
ровки, був обраний на польський престол всіма зверхниками. Він прагнув
насамперед перенести з Прусії до Польщі тіло святого Войцеха, якого не-
давно забили пруси. Св. Войцех прийшов у Польщу з Угорщини, а з Поль-
щі – до Пруссії, проповідуючи й навчаючи християнської віри. Він пере-
правився через річку Осу, котра тече за Грудзьонзем, й пішов далі до язич-
ників, які вшановували сонце, ліси, змій, звірів і будь-що. І коли св. Войцех
доводив їм, що це ніякі не святині, а тільки творіння Божі, вони кинулися
на нього й забили його на березі моря поблизу містечка Вешаус. Язичники
послали до короля Болеслава з такими словами: “Ми забили й закопали
твого Бога, а ти не отримаєш його від нас, доки не даси стільки золота,
скільки він важить”. Король Болеслав дістав достатньо скарбів для викупу
тіла святого. А коли це тіло зважували, то воно з Божої волі не важило
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аніскільки. Тіло було привезено насамперед до Тшемешна, (до) монастиря,
а потім до Гнезна; біля гробниці святого відбувалися значні чудеса, а ті,
котрі приходили до нього, ставали здоровими. В цей час християнський
імператор Оттон Третій38, почувши про ці чудеса св. Войцеха, під час своєї
хвороби дав обітницю відвідати це місце. Коли він приїхав до Познані, то
йому назустріч на знак поваги виїхав досить пишно Болеслав і вони разом
йшли сім миль пішки від Познані аж до Гнезна, стелячи по дорозі різний
одяг. Коли імператор прийшов до костьолу, то впав перед гробницею
св. Войцеха й довго лежав. Протягом кількох днів він був прекрасно прий-
нятий з великими достатками королем Болеславом, а Господь Бог там же
повернув йому здоров’я. Потім імператор, пам’ятаючи добродійства короля
Болеслава, коронував його на Польське королівство там же, у костьолі,
в присутності гнезненського архієпископа Гауденціуса, котрий його й по-
мазав на престол. Імператор звільнив тоді Болеслава від усяких повин-
ностей щодо данини й підданства, які належали римським імператорам
і які раніше всі християнські королі та князі давали імператорові. З того
часу польські королі вільні від цього підданства. Потім, коли вони роз’їж-
джалися, то в ім’я зміцнення приязні між ними імператор дав новому
королеві Болеславу спис св. Мавриція і гвіздок від хреста Господнього.
А король Болеслав // (с. 30) дав імператору Оттону рамено св. Войцеха,
котре поклав у Римі в костьолі св. Варфоломія. Крім того, вони породича-
лись, бо імператор вмовив свою племінницю на ймення Ришку (Ryszkк),
дочку руського воєводи, віддатися за короля Болеслава. Король Болеслав
провів імператора з великою повагою з Гнезна аж до кордону. Коли король
повернувся до Гнезна, то уклав перемир’я з руським князем39, потужно й
щасливо панував Польським королівством, був дуже войовничим. Зі щас-
тям Марса він приборкав усіх прикордонних ворогів і нападав на їхні
держави; жоден з них не був таким потужним, щоб вчинити йому достатній
опір. Він підніс війну проти чеського короля Болеслава40, свого двоюрідного
брата по матері, і розбив його так, що той втік на Вишеград із сином
Яромиром41. Король взяв Прагу, обложив Вишеград і взяв його, а короля
Болеслава із сином Яромиром схопив. На прохання варшавців він звелів
виколоти йому очі, а сина кинув у в’язницю, залишивши його варшавцям.
Цей король взяв багато замків у Моравії, Чехії, Прусії і в Поморській землі,
чимало людей та здобичі загнав до Польщі. Потім на прохання руського
князя Святополка, котрого брат Ярослав42 вигнав з Києва, він зібрав військо
проти Ярослава й переправився через Буг. Зіткнувся з Ярославом й дощенту
розбив його і ту русь, половців та печенігів, котрі були при його боці,
а Ярослав утік на озера. Король рушив до Києва і здобув його внаслідок
облоги. При в’їзді до міста він вдарив мечем по воротах, які вони звали
золотими, й прорубав їх аж до половини на вічну пам’ять. Він взяв там
великі скарби, дощенту зруйнував Київ, котрий тоді був збудований
великим коштом. Самих церков було тоді у Києві триста, вони були
збудовані великим коштом і хистом. Коли король повертався до Польщі,
то Ярослав хотів його знищити зрадою в диких місцях на шляху, але ошу-
кався, бо король завчасно про це довідався та їхав там збройно. Він раз,
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вдруге й втретє розбив Ярослава і той врешті попросив миру. Король за-
спокоївся з руссю й розмежував з ними кордони по Дністер. Потім він
ходив походами на Прусію, Саксонську землю, на поморян; одних силою,
інших через добровільне підданство приєднав до себе і поставив кордони
з ними по річці Ельбі або ж Лабі аж до Німецького моря, вкопавши там на
вічну пам’ять залізні стовпи. Так само вчинив з руссю, провівши кордони
по річку Дністер. З кожним сусідом він поводився ласкаво, бо знав, що
з слов’янськими князями він заодно. Але прусів не перестав воювати доти,
доки вони не піддалися йому. Старі пруси віддали йому підданство й пла-
тили данину так само, як й інші піддані. Там також, посеред річки Осси
поставив залізного прикордонного стовпа // (с. 31) аж до моря, яке звемо
Balteum, отже мав певні кордони на сході, заході і на півночі. Після цих
великих трудів, котрі здійснив цей славної пам’яті король Болеслав Хо-
робрий внаслідок великої своєї уваги до рицарських справ, він захворів,
а за кілька місяців помер, маючи 58 років. Це сталося дня 3 травня ро-
ку 1025. Він королював 25 років. Болеслав був похований посередині тум-
ського костьолу43 у Познані. Перед його смертю була велика комета, котра
знаменувала те, що по ньому буде велика біда на Польщу, що й сталося,
як про це буде сказано нижче. Цей був нашим найпершим коронованим
польським королем, мав шляхетні народження, звичаї, постійність та смі-
ливість; до того ж він був ласкавим, вірним, енергійним, мудрим, помір-
кованим в їжі та в питтю, гніві і в усіх афектах, не займався порожніми
речами. Все ж велике щастя у кожній справі давав йому Господь Бог.

У 1006 році він заснував монастир св. Хреста на Лисій горі і надав
йому великі надання. Час і місце для цього монастиря він побачив, коли
разом з Емериком, сином угорського короля Стефана, полював у тамтешній
пущі. Він же у 1010 році заснував і другий монастир св. Бенедикта у Се-
цехові над Віслою, а у цьому йому помагав місцевий зем’янин Сецех своїм
клопотанням та порадою.

В цей час прийшли до Польщі два святих мужі з Переяського (Pereas-
kiego) монастиря Бенедикт та Іоанн, щоб вчити християнської віри неофі-
тів. До них пристали чотири поляка, які жили разом у пущі поблизу Ка-
зимира у Великій Польщі. Там їх вбили розбійники, сподіваючись знайти
у них якихось скарбів, бо король дав їм золотий клейнод для здобуття
провіанту; вони довго не хотіли його брати й видно послали його королеві
до Гнезна, кажучи, що ця річ є потрібніша йому. Король Болеслав наказав
шукати у лісі цих злодіїв доки їх не схопили. Вони ходили з оголеними
мечами, а спини їм посохли, бо не могли сховати мечі. Але як тільки вони
прийшли до могил цих забитих пустельників, то тут же стали здоровими
й спокутували за свій злий вчинок. Тіла цих святих було поховано у Гнезні
у 1005 році.

Мечислав Другий44

Виродок, марний пияк, зовсім не войовничий,
Марнотравця, бабник, завжди непостійний.
У своїх справах нікчемний, повільний, лінивий,
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Зовсім незичливий польському народу.
Німцям все попускав(?), о як вражена була тоді
Від іноземців колишня значна Корона Польська // (с. 32)
Бо не раз шкоду від них вітчизна зазнала,
Стараннями Болеслава тоді почала гинути.
Потім розбив параліч цього короля і забрав з цього світу,
А з королівства була вигнана Рикса, його дружина.
Сплачуючи за свою злість, цей гине з шаленства,
А ця з жалю: про обох йде шпетна (погана) слава.

Року від Різдва Господа Христа 1025
Мешко Другий був обраний у Познані на королівство Польське по

смерті батька. Там же гнезненський архієпископ Іпполіт коронував його
із дружиною Риксою. Цей Мешко далеко відступив від батьківських зви-
чаїв, оскільки був лінивим, недбалим і більше слухав своєї дружини і чи-
нив по її волі, аніж задля Речі Посполитої. Це побачив чеський князь
Бретислав45, син Ольдрихів, народжений від селянської дівки (z kmiecej
dziewki) і прагнучи помститися за свого діда, котрого в Польщі осліпили,
здобував замки в Чехії і в Моравії // (с. 33), також міста, багатьох поляків
забив, варшавців (warszowce), котрі з Чехії до Польщі повтікали, замучив
і живцем обідрав зі шкіри. Через що багато країн в Сілезії і в Німеччині
відпало від Польщі, також в Моравії, Русі і в Прусії. Бачачи це, поляки
сприймали це із смутком вже не мали до короля жодної симпатії і майже
всі його покинули. Король же, побачивши це, впав у шал і неміч. Він
помер у місяці березні 1034 року і був похований у Познані. З цього часу
від Польщі відпали такі країни: мало не вся Моравія і всі (землі й народи),
які лежать на тому боці ріки Ельби аж до Німецького моря, тобто кашуби,
серби, саксонці і морські острови. Поморян він покарав завдяки Белі, кот-
рому доручив займатися військовими справами. Після смерті Мешка за-
лишився його син Казимир46 і тут же одразу у Короні розпочалися усобиці,
оскільки поляки, зібравши сейм у Познані для обрання короля, не могли
погодитися між собою. Одні з них хотіли Казимира, сина Мешка, другі –
не хотіли, кажучи, що він буде йти шляхом батька та матері, що він є ще
замолодим. Однак королева Рикса була вигнана з королевичем, бо вона не
сприяла полякам і не давала їм урядів, а тільки німцям. Вона ж, набравши
якомога більше скарбів, таємно виїхала із сином до імператора Генріха47,
котрий тепло її прийняв і послав її сина вчитися до Італії. Цей же там
прийняв чернечий постриг в Клюнійському (Kluniackiego) кляшторі. По-
ляки без пана були як заблукалі вівці і не знали, що далі робити, бо не
могли дійти згоди у виборі пана. Між тим чехи знову зібралися й воювали
скрізь у Великій Польщі, пограбували костьол в Гнезні; пишуть, що звідти
винесли скарбів на чотириста тисяч (злотих). Отже поляки відправили
послів із великими дарами по королевича, свого дідича. А у Клюнійському
кляшторі вони довідались, що він уже є дияконом і не могли вони добитись
від клюнійського абата, щоб він його випустив з монастиря. Тоді вони
поїхали з великими дарами до папи Бенедикта Дев’ятого48, котрий, зми-
лувавшись над ними, дав їм належний дозвіл, але наклав на всіх поляків
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покуту за цю провину: за те, що вони свого природного пана вигнали, то
кожен з них мусив давати гроші до Риму на день святого Петра, а також
стригти волосся, що і нині є. До того ж вони мусять на великі свята зав’я-
зувати собі голови тонкою хусткою замість єпитрахилі (?). Посли з цим
погодилися й поїхали до Клюні з листами папи, взяли Казимира з кляш-
тору, котрий, приїхавши до Польщі, був прийнятий всіма з радістю. Цей
був першим польським королем, який знав латинське письмо // (с. 34)

Казимир Перший
Казимир, дитя, з матір’ю через її злість
На чужину з вітчизни йде невинним.
Обравши собі постриг, волів жити у монастирі в Клюні,
У Божому дворі, ніж у королівському,
В цей час Польща без пана зазнає поразок з усіх боків,
Її землю (о тяжкий жаль!), хто хоче, той і плюндрує.
Повертають втікача на престол, цей же
Несе батьківщині чималу радість, а тим часом
Маслава, який підніс ріг свій у внутрішній міжусобиці,
Приборкав, вчинив мир на довгий час.
З цього кожен добре бачить, що Бог Всемогутній
Підтримує невинного, обертає смуток в радість // (с. 35)

Року від Різдва Господнього 1042

Казимир Перший, котрого взяли з монастиря, був коронований у Гне-
зні на Польське королівство тією короною, котру привіз із собою. Цю ко-
рону його матір, забираючи його з собою на чужину, захопила з собою
королівську корону і свою. Тоді йому дали в дружини Марію, сестру ру-
ського князя Ярослава, дочку Володимира49, за якою він взяв великий посаг.
А він повернув Ярославу, своєму швагру, всі замки, які був забрав у русі
його дід, Болеслав Хоробрий. Його дружина Марія покинула грецьку віру
і знову охрестилася у Кракові, взяла собі ім’я Доброгнева, потім була ко-
ронована у Гнезні.

Казимир, ставши добрим королем, думав про те, як мудро й енергійно
міг би панувати над своїми підданими і зберігати мир. Насамперед він
схопив внутрішніх бунтівників і знищив їх належними муками, також
і тих, котрі були відступниками королівства. Він просив про допомогу
проти чеського короля Бретислава. Імператор послав до Бретислава, щоб
він повернув до Польщі речі, які він забрав з гнезненського костьола, але
Бретислав насміявся з цього. Імператор послав проти нього своє військо,
яке чехи розбили поміж горами в лісі. Однак імператор потім змусив його
до того, що Бретислав мусив піддатися йому. З інших боків королівства
Казимир забезпечений миром, тільки вирвався проти нього мазовецький
князь Маслав з прусами та з печенігами. Казимир зібрався проти нього
з Руссю, з німцями і з поляками, зіткнулися обидва війська над Віслою
поблизу Плоцька і бій тривав довго. Врешті Маслава було дощенту розбито
так, що він ледве втік. Там Плоцька земля прийшла до Польського коро-
лівства. З цього часу цей край названо Мазовшем від Маслава, котрий
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був старанний, жорстокий і не дотримувався свого слова. Вдруге зібрався
Маслав на короля з цим же військом. Казимир спочатку дещо підупав
духом, бо не міг мати так багато війська з Німеччини та з Русі, однак і тим
військом, яке мав при собі, зважився виступити проти Маслава. Він до-
щенту розбив військо Маслава так, аж Маслав втік до Прусії, де його
пруси закатували і врешті повісили, кажучи: “Прагнув досягти високого
місця, то будь же високо”. Казимир же мав протягом тривалого часу мир,
а потім помер у 1058 році і був похований у Познані, залишивши по собі
трьох синів: Болеслава старшого, Владислава і Мешка, також дочку Сва-
тохну. Мешко невдовзі після цього помер.

Цей Казимир заснував кляштор на Тинці, цього ж ордену св. Бене-
дикта, в котрий вступив у Клюні; дав йому сто сіл. У цьому монастирі
першим абатом був Арон, родом з Франції, високоосвічена людина. Зав-
дяки цьому Арону // (с. 36) кожен тинецький абат є краківським каноніком.

Другий такий же кляштор він заснував над рікою Одрою, в Сілезії,
в Любушу (Lubuszu); заснував цей побожний король також багато інших
костьолів у Короні Польській, за що хай має вічний спокій у небесно-
му царстві.

Болеслав Сміливий50

Цей Болеслав був войовничий та сміливий,
Але й у безбожних справах був дуже зухвалий.
Він завоював Русь і Угорщину, воював проти чехів і мораван,
Придушив і прусських та поморських бунтівників.
Він скрізь залишив по собі знаки звитяги,
Але у вітчизні прославився жорстоким тиранством.
Він жорстоко вбив польського патрона,
Котрий його вмовляв, відводячи від злого.
Де дівся? І як? Не думайте про це, поляки,
Адже ви знаєте, що він помсти не уникнув.
Все ж пишуть про нього, що жаліючи за свої гріхи,
Помер десь в горах біля монастиря, спокутуючи гріхи. // (с. 37)

Року від Різдва Господнього 1068

Після смерті Казимира, побожного і справедливого короля, його син
Болеслав, якого від сильного духу прозвали Сміливим, за згодою всіх зі-
йшов на королівський престол. Тут же йому оголосив війну чеський князь
Вратислав51 і, зібравши військо, вдерся до Сілезії задля плюндрування.
Болеслав, побачивши, що діється, якнайшвидше зібрав рицарське військо
і виїхав проти Вратислава, не витрачаючи часу. Вратислав, як тільки до-
відався про нього, тут же сам з соромом втік, залишивши намети. А Боле-
слав гнався за ним аж за чеськими кордонами, сплюндрував всю Чеську
землю, а взявши чималу здобич, повернувся назад, до своїх.

Потім, на другий рік, Болеслав зібрав більше військо і знову сплюн-
дрував Моравію і Чехію. Король же Вратислав, боячись ще більшої небез-
пеки, мусив перепрошувати його і послати подарунки на знак вічного
збереження приязні. Перемігши Моравію та Чехію, король Болеслав обер-
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нувся в другий бік, звідки нападали на нього пруси та поморяни. Їх Боле-
слав оточив біля ріки Осси, наголову розгромив і розбив, взяв під свою
владу Поморську землю та багато інших замків в Прусії, змусив прусів до
підданства. А це діялося в 1069 році. Між тим Бела52, дідич Угорського
королівства, якого свої ж вигнали з Угорщини, втік до короля Болеслава,
просячи допомоги проти свого брата Андраша53, котрий його прогнав з
королівства. Тоді Болеслав зібрав військо і з Белою рушив його і розбив
військо імператора Генріха54, богемців і тевтонів, тобто чехів та німців,
які були по стороні Андраша. У цій битві поліг і сам Андраш, а Бела з
допомогою Болеслава зайняв свою дідичну державу. Король Болеслав по-
вернувся до Польщі і взяв собі за дружину спадкоємицю руських князів
на ім’я Візеславу (Wizesławę), а в посагу приєднав до своєї держави деякі
князівства. Потім він силою взяв Київ55 – столицю всієї Руської землі і
там був зиму. Він так сильно стривожив цим всю русь, що чимало князів,
почуваючи себе на Русі в небезпеці, повтікало до Греції, подали йому доб-
ровільно всі міста й містечка із замками. Потім він опанував славним
містом Перемишль, столицю одного з руських князівств, хоча й не зміг
тоді взяти його замку через великої поводі й розлиття вод. Але пізніше
і цей замок мусив йому піддатися на певних умовах...” // (с. 38)

“Ліхтарики” на маргінесах:
с. 2
Лех і Чех – рідні брати.
Лех і Чех заснували місто Бремен.
Чех осів у Богемії.
Лех перший вождь і правитель поляків.
с. 3
Лех зайняв східні та північні країни.
Лех забив на поєдинку німецького королика.
Гнезно – найперше місце в Польщі.
Звідки герб Корони Польської білий орел.
Чому поляків так названо.
с. 4
Датські пірати.
Сивард, датський король, розбив словаків на морі.
Датчани розбиті поляками.
с. 5
Ямерик, датський король, взятий у полон.
Міста, які поляки заснували біля датських кордонів.
с. 6
Де багато осіб наказує, там певне шкода.
с. 8
Краків засновано.
Дракон під Краковом.
Дракона хитро забито.
с. 9
Лех забив брата Кракуса.
с. 11
Ванда двічі розбила німецького князя Ритагораса.
Ванда з тріумфом стрибнула у Віслу.
Знову 12 воєвод.
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с. 13
Премислав розбив мораван.
с. 14
Давній спосіб обрання польських королів.
Боротьба за державу.
Зрада Лешка.
Розплата за зраду.
Лешко з простолюду став королем.
Звичай Лешка.
с. 16
Лешка вбито.
с. 17
Замок Гопель.
Звичайне прокляття Попеля.
с. 19
Хитро вигадана хвороба.
Проклятий злочин.
Дивовижна помста Божа.
Миші з трупів.
с. 21
Гостинне прийняття до дому винагороджується.
Орач Пяст королює.
с. 22
Честь Семовита.
с. 25
Сліпонароджений син Семомисла прозрів.
Символ прозріння у християнській вірі в Польщі.
с. 26
Поляки приймають християнську віру.
Поляки, нищачи язичество, палять ідолів.
Божок Єсса (дописано пізніше рукою – Ю. М.)
с. 27
Звичай поляків за [часів] язичества.
Єсса, угорський король (дописано пізніше рукою – Ю. М.)
с. 29
Тіло святого Войцеха перенесено з Прусії до Гнезна.
Імператор Отто внаслідок відвідування гробу св. Войцеха одужує.
Імператор Отто коронує короля Болеслава.
с. 30
Підтвердження приязні імператора з польським королем.
Болеслав воює Чехію.
Золоті ворота у Києві.
Залізні кордони Польщі.
с. 31
Кляштор св. Хреста.
Кляштор в Сецехові.
Чудо над вбивцями.
с. 33
Король Казимир постригся [в ченці] в Клюнійському кляшторі.
Чехи пограбували гнезненський костьол.
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с. 35
Казимир розбив та приборкав Маслава та прусів.
Мазовія названа від Маслава.
Маслава повісили.
Казимир заснував Тинецький кляштор.
с. 37
Болеслав плюндрує Чехію.
Болеслав підкорив прусів і поморян.
Болеслав тріумфує в Угорщині.
Болеслав тріумфує в Русі.

КОМЕНТАРІ
1. Мінерва. Йдеться про богиню мудрості у давньоримському пантеоні (в

давньогрецькому їй відповідає Афіна), покровителька науки й навчання.
2. Зигмунт (Сигізмунд) ІІІ Ваза – король Речі Посполитої у 1587–1632 рр.
3. Лех І – напівлегендарний правитель Польщі, котрий нібито панував бл. 925 р.

За традицією вважається першим правителем Польської держави. Гваньїні пере-
повідає тут відому середньовічну легенду про двох братів – Чеха і Леха, від яких
пішли відповідно чехи та ляхи (поляки). В деяких варіантах цієї легенди згадується
й третій брат – Рус, від котрого нібито пішли русини (українці). Подальший виклад
подій з історії Польщі базується переважно на середньовічних легендах, котрі
зафіксовані у творах попередників Гваньїні – хроніках Яна Длугоша, Марціна
Кромера, Марціна та Йоахима Бєльських та ін.

4. Реально існуюча гора на березі Вісли, на котрій і донині стоїть королівський
замок Вавель у Кракові.

5. Бактрійці – жителі Бактрії, тобто країни (держави), яка існувала в античні
часи в Середній Азії в басейні р. Аму-Дар’я (на території суч. Туркестану й Уз-
бекистану). Вона була провінцією Древнього Ірану, потім – держави Олександра
Македонського, пізніше – держави Селевкідів. У 255 р. н.е. стала незалежною.

6. Семіраміда – легендарна цариця Ассирії та Вавілону, засновниця “садів
Семіраміди” – одного з семи чудес світу. Гваньїні помилково пов’язує Семіраміду
з Бактрією.

7. Томіри. Йдеться про Тамірис, царицю легендарних амазонок, насправді
ж цариця масагетів, які жили в давнину на берегах Каспійського моря; просла-
вилась перемогою над царем Ірану Киром І Ахеменідом у 529 р. до н.е. Гваньїні,
вслід за М. Бєльським, не вповні коректно пов’язує її зі скіфами.

 8. Пентесилія або Ортигія. Йдеться про царицю легендарних амазонок.
9. Лукреція. Згідно з легендою Лукреція була дочкою давньоримського пат-

риція. Згвалтована сином царя Тарквінія Гордого (VІ ст. до н. е.) вчинила само-
губство, що спричинило повстання, внаслідок якого царя було вигнано, а Рим
став республікою.

10. Маркомани. Йдеться про одне з давньогерманських племен.
11. Марс – бог війни у давньоримській міфології.
12. Венера – богиня кохання у давньоримській міфології.
13. Ахілл (Ахіллес) – герой давньогрецької міфології, поеми Гомера “Іліада”.

Син Пелея, царя Фессалії, та німфи Фетиди, вихованець кентавра Хірона.
14. Карла Великого. Карл І Великий – імператор Франкської  держави у

768–814 рр., вів загарбницькі війни проти слов’янських народів.
 15. сoрбами (serbami). Маються на увазі лужицькі серби (сорби), які й нині

проживають на території Східної Німеччини.
16. кашубами. Тут Гваньїні дещо помиляється, оскільки кашуби – це одне з
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слов’янських поморських племен, яке існує й нині як етнічна група у складі
польської нації.

17. Палладі. Мається на увазі Афіна (Атена) – богиня мудрості давньогре-
цького пантеону, дочка Зевса.

18. королівський престол до Гнезна, а з Гнезна до Крушвиці. Гнезно й Круш-
віца – міста у Великій Польщі, які існують і нині (розташовані на північний схід
від Познані) і до них дійсно у старовину було перенесено польську столицю з Кра-
кова. Південніше Крушвиці знаходиться озеро Гопло, що його згадує нижче Гваньїні.

19. Сарданапал. Мається на увазі останній ассірійський цар (VІІ ст. до н. е.),
ім’я якого стало прозивним для означення розбещеного можновладця – любителя
витонченої розкоші.

20. Людвика. Мається на увазі польський та угорський король Людвик (Ла-
йош) Анжуйський, що панував у Польщі у 1370–1382 рр.

21. Пяст. Йдеться про  напівлегендарного засновника першої польської кня-
зівсько- королівської династії (Пясти).

\22. Семомислав. Мається на увазі Земомисл (Семовит) – правитель Польщі
у 925–960 рр.

23. Мешко (Мечислав) І – правитель Польщі у 960–992 рр.
24. Лузитанських гір. Мається на увазі Лузитанія – провінція у південній

Франції.
25. Мешко …був охрещений року … 965. Насправді ця подія припала на 966 р.
26. чеського короля Болеслава. Болеслав І Грізний, чеський король, що па-

нував у 929–967 рр.
27. Юпітера. Мається на увазі верховне божество у давньоримській міфо-

логії, якому у давньогрецькій відповідає Зевс.
28. Плутона. Плутон – божество у давньоримській міфології, бог підземного

царства, а також рослинності; у давньогрецькому пантеоні йому відповідає Аїд.
29. Цереру. Богиня врожаю у давньоримській міфології, якій у давньогре-

цькій відповідає Деметра.
30. Діана – богиня життя й полювання у давньоримській міфології, якій від-

повідає у давньогрецькій Артеміда.
31. У давньогрецькій міфології брати-близнюки Кастор і Поллукс, яких на-

зивають ще Діоскурами. Брали участь у подорожі аргонавтів. Згідно з міфом
Зевс після їхньої смерті умістив їх як сузір’я на небі. Ці брати вважалися покро-
вителями моряків.

32. Проводна неділя (Антипасха, Фомина неділя) – наступна неділя після
Великодня.

33. Мається на увазі свято Різдва св. Іоанна Хрестителя, яке припадає на
24 червня за старим стилем, а за новим у ХVІІ ст. воно припадало на 4 липня.

34. Болеслав І Хоробрий – правитель Польщі у 992–1025 рр., перший поль-
ський король, був коронований у 1025 р.

35. Єсси – йдеться про Іштвана І Святого, правителя Угорщини у 997–1001 рр.,
короля – у 10001–1038 рр.

36. Алкіда – можливо, тут слід мати на увазі Алківіада (450–404 р. до н.е.) –
видатного афінського політичного діяча, полководця.

37. Оттон (Отто) І Великий, король Німеччини у 936–973 рр., імператор
“Священної Римської імперії” з 962 р.

38. Отто ІІІ, німецький король у 983–1002 рр., імператор “Священної
Римсьої імперії” з 986 р.

39. руським князем – очевидно йдеться про великого князя київського Свято-
полка Окаянного, що панував у 1015–1018 рр., зятя Болеслава І.
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40. чеського короля Болеслава. Йдеться про Болеслава ІІІ Рудого, чеського
короля у 999–1002, 1003 рр.

41. Яромир – король Чехії у 1003, 1004–1012, 1033–1034 рр.
42. Ярослав мудрий – великий князь київський у 1018–1054 рр.
43. Так означали кафедральний костьол.
44. Мечислав Другий – Мешко ІІ Ламберт, польський король у 1025–1034 рр.
45. Чеський князь Бретислав, син Ольдрихів – Бржетислав І, чеський король

у 1034–1055 рр., син чеського короля Олдржиха, що панував у 1012–1033 рр.
46. Казимир І Відновитель –  польський король у 1039–1058 рр.
47. Йдеться про Генріха ІІІ, німецького короля у 1039–1056 рр., імператора

“Священної Римської імперії” з 1046 р.
48. Бенедикт ІХ Феофілакт – римський папа у 1032–1044, 1045, 1047–

1048 рр.
49. Володимир Святий – великий князь київський у 972–1015 рр.
50. Болеслав ІІ Сміливий – польський король у 1058–1079 рр.
51. Вратислав ІІ – чеський король у 1061–1092 рр.
52. Бела І – угорський король у 1060–1060 рр.
53. Андраш І – угорський король у 1046–1060 рр.
54. Генріх ІV – німецький король у 1056–1105 рр., імператор “Священної

Римської імперії” з 1084 р.
54. Йдеться про похід на Київ Болеслава ІІ у 1068 р.
55. Йдеться про похід на Київ Болеслава ІІ, який був у 1068 р.

Наталія Черкаська

ДОЛЯ ПЕЧЕРСЬКОГО АРХІВУ ПОТОЦЬКИХ

Наприкінці 1927 р. в Одесі, колишньому будинку Анатра1, промис-
ловця грецького походження, в замурованій стіні знайдено було документи
XVIII – початку XХ ст., що належали дворянським родинам польського
походження, які мали маєтки та мешкали до 1917 р. у Подільській та
Київській губерніях, а саме: фрагменти родових архівів нащадків графів
Ігнатія Сцібор-Мархоцького (власника маєтку Міньківці в Ушицькому пов.
Подільської губ.), Константи Юзефа Потоцького (власника маєтку Печера
в Брацлавському пов. Подільської губ.) та його зятя Адама Міхала Замой-
ського. Деякі з документів, що їх вилучено в Одесі, стосувалися представ-
ників козловецької гілки роду Замойських і вже нами опубліковано2. За
яких обставин ці папери, серед інших документів Печерського архіву По-
тоцьких, були замуровані разом з родинними документами графів Сцібор-
Мархоцьких у стіну будинку промисловця Анатра в Одесі, невідомо.

Проте місцезнаходження не є випадковим. Так, з листування ЦАУ
УСРР дізнаємося про перебування документів Сцібор-Мархоцьких (1774–
1905) і Потоцьких (1907–1912) на зберіганні в Одеському крайовому
історичному архіві (станом на червень 1927 р.)3. Слід зауважити, що
Потоцькі мали власність у Одесі. Як відомо, дружина Францишека
Потоцького, сина графа Константи Юзефа Потоцького з Печери, 1917 р.
мешкала у будинку № 11 по вулиці Гоголя (належав генералу
Трощинському, родичу письменника). У Новоросійській губ. мали
маєтності й Сцібор-Мархоцькі. Можна припустити, що документи Сцібор-
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Мархоцьких надійшли до родинного архіву Потоцьких від державців
маєтку Вчорайше, Липковських, родичів Жевуських. З цього дому
походила, зокрема, бабуся Константи Юзефа Потоцького, власника
Печери, Марія Жевуська, донька коронного польного гетьмана Севери-
на Жевуського4. Липковські мали шлюбні стосунки, майнові інтереси
з Жевуськими, Потоцькими та Сцібор-Мархоцькими. Саме Липковські,
на нашу думку, були “єднальною ланкою” між архівами Сцібор-Мар-
хоцьких і Потоцьких.

Про знаходження “польських архівів” у Одесі ЦАУ УСРР сповістив
заступник Уповноваженого Наркомату закордонних справ СРСР при Уряді
УСРР у Харкові І. Кулик. Листування Центрального архівного управління
УСРР з цього приводу пропонуємо увазі читача.

Документи, що публікуємо, становлять науковий інтерес, оскільки не
тільки розкривають аспекти тогочасної  політики щодо дворянських ар-
хівів, а, як спробуємо довести, дають уявлення про майнові та генеалогічні
зв’язки Потоцьких і пов’язаних з ними майновими відносинами шляхет-
ських родин; уможливлюють реконструкцію фрагменту магнатського
родового архіву.

Агент НКЗС СРСР у Одесі (прізвище не встановлено) виявив і першим
дав оцінку документів, потрактувавши їх як родинний архів графів Сцібор-
Мархоцьких, Константи Потоцького та Адама Замойського, зятя Потоць-
кого. “Архив находится в порядке, и я буду ждать Вашего распоряжения, что
с ним делать. Если он нам не нужен, я могу передать его в Одесскую науч-
ную библиотеку, которую такие материалы интересуют” (див. документ 1).

Характеризуючи архівні матеріали, агент наркомату зауважив, що
більшість із них належала графам Сцібор-Мархоцьким, окремо
вирізнивши документи за підписом Станіслава Августа Понятовського,
останнього короля Речі Посполитої. На його думку, переважали документи
генеалогічного характеру. Графів Потоцьких і Замойських стосувалася
невелика кількість документів майнового характеру, “имеющих значение
и в настоящее время”, зокрема щодо виділу спадщини дочці графа
Потоцького, “нынешней графине Замойской (жене Адама)” (курсив наш;
документ 1). Остання обставина (Замойські мешкали на той час у Польщі
в Люблінському воєв.) дала привід НКЗС СРСР припустити можливість
використання документів “по своїй лінії” у майбутньому.

Завідатель ЦАУ УСРР М. А. Рубач5, у відповідь на пропозицію
передати документи до Одеської наукової бібліотеки, категорично зауважив,
що “згідно з обіжником Наркомосвіти з 4-го грудня 1926 року Ч-6800 (Ії)6 ,
якого погоджено з ЦАУ, – сімейні (фамильні) архіви до бібліотек не
передаються, а мусять переховуватися в архівосховищах архівних органів”
(документ 2). Майже водночас дирекція Одеського крайового історичного
архіву висловила бажання одержати документи, вилучені з будинку
Анатра, аби долучити їх до існуючого вже фонду Сцібор-Мархоцьких
(документи 3, 6).

Для прийняття остаточного рішення про місце зберігання виявлених
фрагментів родинних архівів М. А. Рубач просив НКЗС СРСР надіслати
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їх до Харкова, на адресу ЦАУ УСРР (документ 4). Актуальність розв’я-
зання цієї проблеми посилювалася у контексті вимог Польщі щодо повер-
нення приватних архівів і колекцій згідно з XI статтею (п. 1) Ризького
договору 1921 р. Це був період, коли Центральне архівне управління УСРР
намагалося врятувати від загибелі якомога більше “фамільних архівів”
на території УСРР, зважаючи на їх історичне значення та наукову цінність
(“для вивчення історії великого землеволодіння й соціяльно-економічних від-
носин поміщиків і селянства”)7. Таке завдання було сформульоване 1926 р.,
у зв’язку із завершенням терміну вислання колишніх поміщиків з маєтків
на території Української СРР8.

Засади архівної політики лишалися незмінними до початку 1930-х
років, коли розгорнулася боротьба з “українським буржуазним націона-
лізмом” і в архівній галузі запроваджено було “класовий підхід”, через
що першорядне значення надавалося описуванню історико-революцій-
них документів.

Але повернімося до квітня 1928 р. Документи з Одеси надійшли до
Харкова, в Управління Уповноваженого НКЗС СРСР при Уряді УСРР
(документ 5). Долю фрагментів архівів родин великих землевласників
польського походження мала вирішити, за сучасною термінологією, експер-
тиза цінності, що її доручили провести в Харкові Є. М. Іванову, тодішньому
завідувачу Харківського центрального історичного архіву (документ 7).
Тут доречно згадати, що саме архівісти Харкова наприкінці 1920-х – на
початку 1930-х років, за ініціативою ЦАУ УСРР, розробили методику роз-
бору, описування, обліку документів приватного походження і втілювали
її на практиці. Крім Є. М. Іванова9 , який невдовзі помер, ці питання оп-
рацьовували такі відомі харківські архівісти, як В. І. Веретенніков, В. О. Бар-
вінський, О. К. Цвєтков та інші

10
.

Офіційне листування керівництва ЦАУ УСРР і Управління Уповно-
важеного НКЗС СРСР при Уряді УСРР про подальшу долю вилучених
у Одесі документів відклалося в ЦДАВО України (ф. 14). Для того щоб
оцінити належним чином зміст знайдених 1927 р. документів, вважаємо
доцільним долучити підготовчі матеріали Є. М. Іванова до звіту про від-
рядження у квітні–червні 1928 р. в Управління Уповноваженого НКЗС
СРСР при Уряді УСРР. Вони зберігаються у ЦДІАК України в особовому
фонді завідувача Харківського центрального історичного архіву (ф. 1672).
Йдеться про складені Є. М. Івановим заголовки документів по в’язках,
систематизованих за родовою приналежністю, як доповнення до переліку,
підписаного 28 лютого 1928 р. секретарем Агентства НКЗС СРСР М. Тим-
ковським (у ньому зазначено лише загальний обсяг в’язок і книг). Датовані
2 червня 1928 р., підготовчі матеріали Є. М. Іванова розкривають зміст
документів по кожній з 19 позицій переліку (документ 8).

З підготовчих матеріалів і звіту (документ 9) Є. М. Іванова довідує-
мося, що всі документи містилися в одному металевому ящикові та являли
собою 16 в’язок загальною кількістю 1533 аркуша; одну рукописну книжку
1888 р. на 316 сторінках (покажчик документів з 1398 р. про рід Мархо-
цьких, що зберігалися в Краківському архіві, укладений Мощинським);
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одну друковану книжку 1772 р. (“Жизнь и труды кардинала Кортезия”);
один план – маєтку Захаркаді в Ізмаїльському пов. в Бессарабії, одну гра-
моту – на дворянство, надану Київським дворянським депутатським зіб-
ранням Самборським – “священикові та його синам” (документи цієї ро-
дини на той час вже зберігалися в Харківському ЦІА11), один малюнок
герба роду Сцібор-Мархоцьких.

Є. М. Іванов підтвердив, що документи здебільшого стосувалися Сці-
бор-Мархоцьких (12 з 16 в’язок) і датувалися XVIII – початком XX ст.,
“причому в копіях є документи XV–XVII ст.” Серед копій документів вияв-
леного фрагменту родового архіву Мархоцьких найдавніші датувалися
1412 р. – матеріали до родоводу Мархоцьких і договір між угорським
королем Сиґізмундом Люксембурзьким і Владиславом II Яґайлом (Польща
дістала в заставне володіння територію т. зв. Спішських ґродів у складі
Любовлянського староства і 13 міст, серед яких головним був Спіш; тепер
прикордоння Чехії з Польщею)12. Верхня хронологічна межа документів
сягала 1918 р.

За змістом архів становили генеалогічні, майнові документи та при-
ватне листування Сцібор-Мархоцьких і споріднених родин. Їхній родовід
досліджували К. Несецький, С. Уруський. Копія фрагменту про рід Сцібор-
Мархоцьких з праці К. Несецького зберігалася в родовому архіві (доку-
мент 8, в’язка № 3)13.

Мархоцькі герба “Остоя” називалися ще в XV ст. Сцібор, і це ім’я
зберегли як прізвисько. Мешкали на польських етнічних землях (Краків-
ське, Сандомирське, Каліське та Сєрадзьке воєводства), а також на “кре-
сах”. Зокрема, з середини XVIII ст. оселилися на Поділлі. Сцібор-Мар-
хоцькі підтвердили графський титул, наданий імператором Олександ-
ром І14. Проте в родовідних книгах дворянства Київської та Подільської
губерній, виданих наприкінці XIX – на початку XX ст., Сцібор-Мархо-
цьких не зафіксовано15.

Серед української гілки Мархоцьких відомою постаттю, яка привер-
нула увагу багатьох сучасників, був Ігнатій Сцібор-Мархоцький (бл. 1750–
1828). Йому присвятили спогади та твори А. Пшездецький, А. Ролле, Т. Бо-
ровський та ін. Документи Ігнатія та його сина Кароля також перебували
серед матеріалів, знайдених у Одесі. Вони стосувалися позбавлення Ігнатія
Сцібор-Мархоцького графської гідності та його намагань повернути титул
(1822–1826). Антоній Ролле вважав Ігнатія високоосвіченою людиною:
“був освіченим, багато читав, ґрунтовно знав мови, латинську та фран-
цузьку, напевно, й німецька не була для нього чужою, хоча нею нерадий
був писати, а щодо тубільних законів, то вивчав їх ґрунтовно, як будь-
який шляхтич у тогочасній Речі Посполитій” (переклад наш – Н. Ч.)16.
Сцібор-Мархоцький відбув військову службу в прусській армії, дослужив-
шись до майора. Мешкаючи в Берліні, за свідченням А. Ролле, Ігнатій
пройнявся ідеями Руссо і Вольтера. Повернувшись додому, 1791 року став
цивільно-військовим комісаром Кам’янецької землі у Подільському воєв.,
а згодом оселився у Міньківцях (поблизу сучасного м. Дунаївці у Хмель-
ницькій обл.). Міньковецький ключ в Ушицькому пов. дістав у спадок від
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стрия Войтеха († 1788), саноцького каштеляна (докладніше див. коментарі
до документів 8, 9).

Син Ігнатія, Кароль був учасником повстання 1831 р. Його маєтки були
конфісковані урядом7. Зі смертю Ігнатія Сцібор-Мархоцького та виселен-
ням Кароля до Курська Міньковецький ключ занепав і наприкінці 1830-х
років перейшов до уряду (крім кількох сіл, що їх відсудили Стадницькі).

У цій групі документів одна в’язка (див. документ 8, в’язка № 9)
мала відношення до графів Ронікерів герба “Гриф”, з якими шлюбних
зв’язків Мархоцьких не виявлено (принаймні до 1908 р.)18. Йдеться про
матеріали громадської діяльності у 1852–1867 рр. графа Едварда Ромуальда
Теофіла Ронікера (1824–1878), полковника російської гвардії, делегата від
Балтського пов. у Подільському губернському комітеті з поліпшення побуту
селян (1858), дворянського предводителя Ольгопільського пов. Подільсь-
кої губ. (1860)19. Документи відбивали політичні настрої подільської
шляхти у період підготовки селянської реформи 1861 р. та січневого пов-
стання 1863 р. Зокрема, 1862 р. місцева шляхта порушила клопотання
про адміністративне об’єднання Поділля та Волині зі Царством Польсь-
ким. У результаті дізнання, здійсненого через місцеві органи влади, графа
Е. Р. Ронікера як учасника подій було виселено.

Напевно, документи з архіву Сцібор-Мархоцьких потрапили до Лип-
ковських разом з майновими паперами на маєтки. На жаль, не встановлено,
які саме маєтки були записані Липковським – є лише констатація факту
в звіті Є. М. Іванова. Липковські були державцями або власниками маєтків,
зокрема на Поділлі та Київщині. Їхній родовід прослідковується з середини
XVIII ст.  (див. коментарі до документів 8, 9). До речі, у Тульчинському
окрарху 1926 р. зафіксовано документи “бувшого поміщика Ліпковського
в кількості в одну в’язку, до шести вершків обсягом по корінцю”20.

Матеріали, знайдені в Одесі, на нашу думку, пов’язані з архівом
тульчинської гілки Потоцьких у Печері. Потоцькі з Печери були нащадками
Ярослава, сина Станіслава Щенсного Потоцького. Від них походив Фран-
цишек Потоцький (1877–1949), останній власник маєтку, син Константи
Юзефа (1846–1909), єдиного з Потоцьких, хто дістав у Російській імперії
графський титул. Містечко Печера належало до дідичних маєтностей По-
тоцьких. Через шлюб Октавії Потоцької зі Свейковським маєток як віно
перейшов у його рід, але Печеру викупила Юзефина з Тизенгаузів Пото-
цька, бабця Францишека Потоцького. Останній власник Печери, перебу-
ваючи за Першої світової війни в Києві, як член Центрального громадсь-
кого комітету для дітей вигнанців у Південно-Західному краї, використо-
вував особисті зв’язки у вищих польських, російських і німецьких колах
для збирання благодійних коштів. Після Лютневої революції 1917 р. у Пет-
рограді Потоцький як співголова “Польського товариства охорони пам’я-
ток старовини на Русі” у Києві сприяв взяттю на облік польських істо-
ричних цінностей на етнічних українських землях з метою можливого
вивозу найцінніших з них до Польщі (йшлося не тільки про приватні ко-
лекції творів мистецтва та архіви). З 1919 р. Францишек Потоцький разом
з родиною мешкав у Кракові та Варшаві. З листування Потоцьких відомо,
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що 1918 р. печерський родинний архів вивезли до Кракова. У травні 1918 р.
Францишек Потоцький або хтось із його родини, напевно, відвідав Одесу.
Можна припустити, що частину документів стосовно українських маєтків
Потоцький доручив зберігати родині Анатра.

До висновку про зв’язок з Потоцькими “одеських” документів наштов-
хує послідовність в’язок, що належали п’ятьом родам: Мархоцькі–Роні-
кери–Липковські–Потоцькі–Замойські, які перебували у шлюбних відно-
синах або мали спільні майнові інтереси та мешкали на території Поділь-
ської губ. Документи кількох родів до спільної схованки міг покласти хтось
із родини Анатра, як довірена особа.

Склад архіву Потоцьких у Печері потребує спеціального дослідження.
В Одесі зберігалися документи, що характеризували майнові відносини
членів родини графа Константи Юзефа Потоцького, а саме дружини та
дітей (купчий запис на маєток Печера, духівниця графа, документи про
шлюб його доньки Марії Пелагеї та графа Адама Міхала Замойського,
виділ їй спадщини, свідоцтва про народження дітей тощо). Деякі з доку-
ментів, згадані Є. М. Івановим, вдалося ідентифікувати, проте це тема
іншої публікації.

Документи з Печерського архіву після Другої світової війни опинилися
в відділі рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР (тепер –
Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернад-
ського НАН України), звідки разом з іншими колекціями документів
1979 р. були передані до ЦДІА УРСР у Києві (тепер – ЦДІАК України).
На сьогодні “одеські” документи почасти відклалися в родових фондах
Замойських (ф. 256) і Потоцьких (ф. 49). Документи Сцібор-Мархоцьких
у невеликій кількості є у фонді 2228: Колекція документів на право влас-
ності, створеному 1985 р. з архівних матеріалів, що надійшли з ЦНБ АН
УРСР 1979 р. Частина родинного архіву Потоцьких з Печери зберігається
тепер у Бібліотеці ПАН у Кракові21.

За результатами відрядження Є. М. Іванова було ухвалено рішення,
узгоджене з Управлінням Уповноваженого НКЗС СРСР при Уряді УСРР, –
залишити в Харківському центральному історичному архіві матеріали,
виявлені в Одесі. У звіті ХЦІА за 1928 р. було зафіксовано, що прийнято
на зберігання архів Сцібор-Мархоцьких, “надісланий в Харків з Н[арко-
мату] зак[ордонних] справ із Одеси”22.

Не всі документи з Одеси вціліли й збереглися до наших днів. Доля
більшості з них невідома.

Документи написано українською мовою за правописом, офіційно
затвердженим у 1928–1929 рр., згідно з яким запозичені слова писалися
відповідно до західноукраїнських правописних традицій. Публікацію під-
готовлено за дипломатичним методом передачі текстів. Явні помилки ви-
правлено, правопис географічних назв уточнено в посторінкових приміт-
ках. Не розкриваємо скорочення географічних термінів, що становили наз-
ви судів, – Житомирск., Киевск. (документ 8), за відсутності уточнення
(ґродський чи земський суд). Російською мовою була підготовлена допо-
відна записка агента НКЗС СРСР в Одесі та підготовчі матеріали до звіту
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Є. М. Іванова (документи 1, 8). У шапці документа курсивом відображено
слова, вписані від руки у друкований текст. Коментарі розкривають біо-
графічні дані архівістів 1920-х рр., підписи яких є в документах, і містять
генеалогічні відомості основних родів, які склали архів. Пагінація посто-
рінкових археографічних приміток – у межах документа.

1 У документі адреси не зазначено. Анатра був власником двоповерхового будинку
№ 29 по вул. Пушкінській, на розі вул. Єврейської (колишня вул. Скобелєва). Фасад будинку
№ 13 по вул. Жуковського, приміщення банку родини Анатра, прикрашав їхній герб.

2 Див. додаток до статті: Черкаська Н. О. Графи Замойські – власники
Козловецької ординації у документах ЦДІАК України: (До генеалогічних зв’язків однієї
з гілок роду) // Арх. України. – 2002. – №1/3. – С. 205–231. У статті вони помилково
віднесені до документів з Вінницької філії ВБУ, де на початку 1920-х років зберігався
Немирівський архів Потоцьких і Строганових. На час публікації статті автору було
невідомо про знахідку в Одесі 1927 р.

3 Перелік фондів Одеського крайового історичного архіву див.: Архівна справа.
– 1928. – Кн. 5/6. – С. 85. Див. також звіт цього архіву станом на червень 1927 р.:
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 468, арк. 4–5.

4 Онук Станіслава Фердинанда, старшого брата гетьмана, Ернест (1812–1862)
мав доньку Ернестину, яка успадкувала маєток Вчорайше від бездітної сестри матері
Констанції Івановської – Діонісії Понятовської. Документи Понятовських і Жевуських
тепер фрагментарно зберігаються в ЦДІАК України.

5 Так офіційно називалася посада голови Укрцентрархіву. М.  А. Рубач, історик,
архівіст, археограф, очолював ЦАУ УСРР у 1925–1931 рр. Докладніше про нього див.:
Українські архівісти: Біобібліограф. довідник. – К., 1999. – Вип. 1: XIX ст. – 1930-ті рр.
– С. 288–290 (автор статті про М. А. Рубача – В. С. Шандра); Михайло Рубач: архівіст,
історик, педагог / Редкол.: В. П. Ляхоцький (гол. ред.) та ін. – К., 2000. – (Серія: “Історія
архівної справи: спогади, дослідження, джерела”. – Вип. 3.)

6 Насправді йдеться про “Обіжник НКО УСРР до всіх окрінспектур Наросвіти і
до всіх державних музеїв і бібліотек, в копії до окружних архівних управлінь з 4-го грудня
1926 р., № 6900/1” // Арх. справа. – 1927.– № 4. – С. 97.

7 ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 323, арк. 22.
8 Там само, арк. 32; Черкаська Н. О. До історії “магнатських” фондів Центрально-

го архіву давніх актів у Києві (1921–1945) // Арх. України. – 2002. – № 4/6. – С. 77–92.
9 Чернетки рукопису Є.  М.  Іванова див.: ЦДІАК України, ф. 1672, оп. 1, спр. 191.
10 Див.: Веретенніков В. І. Уваги з досвіду по архівному будівництву // Арх. справа. –

1925. – № 1. – С. 1–23; Веретенніков В. І. До принципових питань з розборки та клясифі-
кації архівних матеріялів // Там само. – 1930. – № 2 (12). – С. 30–31; Веретенніков В. І.
Підручник. Лекція IV, V: Розгляд основних систем клясифікації – упорядкування архівних
матеріялів / За ред. В. І. Веретеннікова. – Х., 1932. – С. 17; Цвєтков О. До питання про
розбір матеріялів приватного архіву // Арх. справа. – 1930. – № 3 (13). – С. 102–106 та ін.

11 Йдеться про протоієрея А. А. Самборського –  духівника імператора Олександра І.
Самборські були родичами дружини В. Ф. Малиновського – директора Царськосель-
ського ліцею. Яким чином грамота на підтвердження дворянського походження Сам-
борських, видана Київським дворянським депутатським зібранням, опинилася в Одесі,
серед паперів Мархоцьких, не з’ясовано.

12 Див. заголовки Є. М. Іванова до документів (в’язки 5, 12). Зашкільняк Л., Кри-
кун М. Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів. – Л., 2002. – С. 73.

13 Niesiecki K. Herbarz Polski. – Lipsk, 1841. – T. VI. – S. 543–544; Uruski S. Rodzina.
Herbarz szlachty Polskiej. – Warszawa, 1917. – T. X. Дані про українську гілку
Мархоцьких викладено в оповіданні А. Ролле “Hrabia Redux”, присвяченому Ігнатію
Мархоцькому. А. Ролле при написанні твору користувався документами з архіву
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Мархоцьких. (Dr. Antoni J. Opowiadania. Serya IV. – Warszawa, 1884. – T. 2. – S. 3–75).
Див також: Bartoszewicz J. Marchocki Ignacy // Encykłopedia Powszechna. – Warszawa,
1864. – T. XVII. – S. 966–968. Вважав Ігнатія братом Войтеха, саноцького каштеляна.

14 Polska encykłopedia szlachecka. – Warszawa, 1994; repr. 1936. – T. 1. – S. 199;
T. 8. – S. 152–153.

15 Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Киевской губ. –
Киев, 1906; Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Подоль-
ской губ. – Каменец-Подольский, 1897.

16 Dr. Antoni J. “Hrabia Redux” // Opowiadania. Serya IV. – Warszawa, 1884. – T. 2. – S. 17.
17 ЦДІАК України, ф. 442, оп. 72, спр. 441. Опубл.: Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ре-

візор: Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831–1863) / Переклад
з француз. З. Борисюк. – К., 1996. – С. 329.

18 Dunin-Borkowski J. Almanach Błękitny. – Lwów, 1908. – S. 806–809.
19 Ibidem. – S. 808.
20 ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 323, арк. 16; спр. 515, арк. 241.
21 Biblioteka PAN w Krakowie, Potoccy z Pieczary (XVI–XIX w.) // Zbiory rękopisów

w bibliotekach i muzeach w Polsce / Oprac. D. Kamołowa. – Warszawa, 1988. – S. 295.
22 ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 661, арк. 16 зв., 21.

З листування ЦАУ УСРР щодо долі архівів графів К. Потоцького,
А. Замойського, І. Сцібор-Мархоцького, виявлених у Одесі (1927–1928)

№ 1
ІНФОРМАЦІЯ ЗАСТУПНИКА УПОВНОВАЖЕНОГО НКЗС СРСР ПРИ УРЯДІ УСРР У ХАРКОВІ
І. КУЛИКА ДЛЯ ЗАВІДАТЕЛЯ ЦАУ УСРР М. А. РУБАЧА ПРО ЗНАЙДЕНІ В ОДЕСІ “ПОЛЬСЬКІ АРХІВИ”

22 грудня 1927 р.
[Штамп]       Секретно

По поручению тов. КУЛИКА1 при сем препровождается выписка из
письма Агента НКИД СССР в Одессе о польских архивах.

Приложение: Упомянутое на 1 л.
Зав. СШД Управления
Упол[номоченного] НКИД в УССР        Чумало
[Штамп]
2 экз. от 22. XII. 27 г.
[Резолюція Рубача:]

“Ц[ілком] таємно. ЦАУ рахує необхідним ці архіви направити в Харь-
ков*в наш адрес. Рубач. 29. XII.”

Выписка
из отношения Агента НКИД в Одессе от 14. XII. 27 г. за № 309/с
Среди архивов я нашел большой польский архив семьи графа Сцибор-

Мархоцкого, графа Константина Константиновича Потоцкого и графа Ада-
ма Замойского.

Документы графа Мархоцкого носят генеалогический характер, среди
них имеется* подлинники за подписью Станислава-Августа ПОНЯТОВ-

* Так у тексті.
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СКОГО, между прочим, очень любопытный документ за собственноруч-
ною подписью короля, представляющий собой воззвание, рассылавшееся
отдельным магнатам и дворянам с целью агитации за себя в Сейме.

Архив графов ПОТОЦКИХ носит чисто имущественный характер,
имеющий значение и в настоящее время и говорящий о выделении наслед-
ства дочери графа ПОТОЦКОГО, нынешней графине Замойской (жены*

Адама). Среди бумаг имеется обязательство как графа Замойского, так и
его жены, урожденной графини Потоцкой – тестю первого и отцу второй.

Архив находится в порядке, и я буду ждать Вашего распоряжения,
что с ним делать. Если он нам не нужен, я могу передать его в Одесскую
Научную Библиотеку, которую такие материалы интересуют.

[Штамп:] Верно:          [підпис нерозбірливий]
Зав. СШД        (підпис)
1 экз. от 20. XII. 27 г.
[Резолюція Рубача червоним чорнилом:]
“Среди архивов я нашел большой польский архив” – в яких архивах

це було знайдено? Відмітити, що в бібліотеки архиви не передаються.
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 524, арк. 65–66. Машинопис.

№ 2
ВІДНОШЕННЯ ЗАВІДАТЕЛЯ ЦАУ УСРР М. А. РУБАЧА ДО НКЗС СРСР З ПРОХАННЯМ НАДІСЛАТИ
ВИЯВЛЕНИЙ РОДИННИЙ АРХІВ ГРАФІВ І. СЦІБОР-МАРХОЦЬКОГО, К. ПОТОЦЬКОГО Й А. ЗАМОЙСЬКОГО
ДО ЦАУ УСРР У ХАРКОВІ

30 грудня 1927 р.
У відповідь на Ваше відношення з 22. XII. б[іжучого] р[оку] під

Ч-1425/с Центральне Архівне Управління повідомляє, що згідно з обіж-
ником Наркомосвіти з 4-го грудня 1926 року Ч-6800 (Ії)**, якого погоджено
з Центральним Архівним Управлінням, – сімейні (фамильні) архіви до
бібліотек не передаються, а мусять переховуватися в архівосховищах ар-
хівних органів.

Повідомляючи про це, ЦАУ вважає за необхідне, аби фамильний архів
графів Сцибор-Мархоцького, К. К. Потоцького та А. Замойського, що його
знайдено Агентом НКЗС СРСР в м. Одесі2, було направлено до м. Харкова
в адресу Центрального Архівного Управління.

Крім того, ЦАУ зазначає, що в повідомленні Агента НКЗС СРСР
м. Одеси*** вказано: “среди архивов я нашел большой польский архив”,
але не зазначено, серед яких саме архівів, а тому прохання, повідомити, в
яких архівах було знайдено фамильний архів вищезгаданих графів.

Завідатель Центрального Архівного Управління УСРР           Рубач
Друк. 2 прим.
1 – до адресата
2 – до справи Н.Б.
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 524, арк. 67. Машинопис.
* Так у тексті.
** Помилково подано число обіжника. Мало бути: Ч-6900/1
*** Так у тексті. Мало бути: в м. Одесі
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№ 3
ЛИСТ ЗАСТУПНИКА ЗАВІДУВАЧА ОДЕСЬКОГО КРАЙОВОГО ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ О. О. РЯБІНІНА-
СКЛЯРЕВСЬКОГО3 ДО ЦАУ УСРР З ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ПЕРЕХОВУВАННЯ ЧАСТИНИ РОДИННОГО

АРХІВУ СЦІБОР-МАРХОЦЬКИХ У ОДЕСІ
15 березня 1928 р.

[Штамп]

На початку поточного року в Одесі в будинку Анатра в замурованої
стіні знайдено було і розпорядженням *-Одеського Агента Комісаріяту
Закордонних Справ-* недавно надіслано в Харків до Уповноваженого
Наркомзакордонних справ УСРР** тека фамільного архіву СЦІБОР-
МАРХОЦЬКИХ XVIII ст.

Фамільний архів Сцібор-Мархоцьких мається і переховується в
Одеському краєвому архіві і бажано було б об’єднати і нову находку,
повернув останню до Одеського крайістарху.

Заст. зав. Крайістарху          Рябінін
Секретар           Обідін

[Резолюція М. А. Рубача червоним чорнилом:]

“т. Роднянський
Докласти, як буде одержана відповідь від Н. К. З. Спр. 30. III. Рубач”.
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 524, арк. 68. Машинопис.

№ 4
ВІДНОШЕННЯ ЗАВІДАТЕЛЯ ЦАУ УСРР М. А. РУБАЧА ДО НКЗС СРСР З ПРОХАННЯМ ПРИСКОРИТИ

РІШЕННЯ ЩОДО ДОЛІ РОДИННОГО АРХІВУ ГРАФІВ СЦІБОР-МАРХОЦЬКОГО, К. ПОТОЦЬКОГО ТА

А. ЗАМОЙСЬКОГО

22 березня 1928 р.
Таємно

Центральне Архівне Управління прохає прискорити відповідь на його
відношення з 30. XII. 27 року № 420/т в справі передачі до нього фамиль-
ного архіву графів Сцибор-Мархоцького, К. К. Потоцького та А. Замой-
ського, що його знайдено агентом НКЗС ССРР*** в м. Одесі.

Завідатель Центрального Архівного Управління УСРР           Рубач
Друк. 2 прим.
1 – адресату
1 – до справи Н. Б.
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 524, арк. 70. Машинопис.

*–* Так у тексті. Мало б бути: Агента Наркомату закордонних справ СРСР
в Одесі

** Так у тексті. Мало б бути: до Уповноваженого НКЗС СРСР при Уряді УСРР
*** Помилка в тексті.Мало б бути: СРСР
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№ 5
ВІДПОВІДЬ ЗАСТУПНИКА УПОВНОВАЖЕНОГО НКЗС СРСР ПРИ УРЯДІ УСРР І. КУЛИКА НА ВІД-
НОШЕННЯ ЗАВІДАТЕЛЯ ЦАУ УСРР М. А. РУБАЧА, З ВИМОГОЮ ВІДРЯДИТИ ПРЕДСТАВНИКА ЦАУ
УСРР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАУКОВОЇ ЦІННОСТІ “ПОЛЬСЬКИХ АРХІВІВ”

20 квітня 1928 р.
Таємно

Архиви вже прибули до Харкова і знаходяться в помешканні Управ-
ління. Просимо прислати Вашого представника, що міг би визначити, чи
мають ці архиви будь-яку цінність для УСРР. Коли б вони не становили
для Архивного Управління значної цінности, то ми знайшли б для них
инший вжиток по своїй лінії.

Заст. Упов. НКЗС в УСРР        І. Кулик
Надр. 2 пр. ОТ/1К
20. IV.28 р.
- адресатові
- до справ ТШД
[Резолюція М. А. Рубача червоним чорнилом:]
“Командирувати для огляду Є. Іванова. 20. IV. Рубач”.
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 524, арк. 69. Машинопис.

№ 6
ЛИСТ ЗАВІДУВАЧА ОДЕСЬКОГО КРАЙОВОГО ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ АЛЕКСАНДРОВА ДО ЦАУ УСРР
З ПОВТОРНИМ ЗАПИТОМ ЩОДО ДОЛІ ЗНАЙДЕНОГО В ОДЕСІ РОДИННОГО АРХІВУ ГРАФІВ СЦІБОР-
МАРХОЦЬКИХ

25 квітня 1928 р.
[Штамп]
Одеський Краістарх просить повідомити на наше відношення від 15.

III. 28 р., № 67 відносно текі фамільних архівів Сцібор-Мархоцьких XVIII
століття.

Зав. Крайістарху            Александров
Учений архівіст                     Рябінін
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 524, арк. 71. Машинопис.

№ 7
МАНДАТ ЦАУ УСРР, ВИДАНИЙ Є. М. ІВАНОВУ

4 ДЛЯ ВІДРЯДЖЕННЯ ДО НКЗС СРСР З МЕТОЮ

ОГЛЯДУ ЗНАЙДЕНОГО РОДИННОГО АРХІВУ

30 квітня 1928 р.
Таємно

Мандат
Пред’явник цього, тов. Іванов Є. М., командирується Центральним

Архівним Управлінням УСРР до Народнього Комісаріату Закордонних
Справ (згідно його відношення з 20. IV. б. р. № 17/т) для огляду та визна-
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чення цінности з історичного боку фамильного архіву Сцибор-
Мархоцького, К. К. Потоцького та А. Замойського, що й свідчиться.

Завідатедь Центрального Архівного Управління УСРР           Рубач
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 524, арк. 72. Машинопис. Відпуск.

№ 8
КОПІЯ ОПИСУ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ, СКЛАДЕНОГО М. ТИМКОВСЬКИМ, СЕКРЕТАРЕМ

АГЕНТСТВА НАРКОМАТУ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ СРСР В ОДЕСІ, З НОТАТКАМИ Є. М. ІВАНОВА

2 червня 1928 р.
Секретарь Управления Уполномоченного Народного Комиссариата

Иностранных Дел СССР в УССР
[Відбиток печатки]
Центральний архів давніх актів

Опись
архива польских документов и других документов

графа Сцибор-Мархоцкого5 и других
1. Книга старинных писем на польском языке...................277 листов
2. [Книга старинных писем на польском языке]...............225 [листов]
3. Папка...............................................................................43 *  [листа]
4. [Папка]...........................................................................135 [листов]
5. [Папка]............................................................................47 [листов]
6. [Папка]............................................................................66 [листов]
7. [Папка............................................................................129 [листов]
8. [Папка]............................................................................30 [листов]
9. [Папка]............................................................................46 [листов]
10. [Папка]...........................................................................35 [листов]
11. [Папка].........................................................................177 [листов]
12. [Папка]............................................................................141 [лист]
13. [Папка]...........................................................................98 [листов]
14. [Папка]..........................................................................50 [листов]
15. [Папка]............................................................................6 [листов]
16. [Папка]..........................................................................38 [листов]
17. 3 карты (1 карта, 1 грам[ота] и 1 герб)
18. Книга в цветном переплете
19. Книга в красном переплете
Секретарь агентства НКИД СССР М. Тимковский. 24 февраля 1928 г.*

№ 2. С 1819–1822 г. Переписка Мархоцкого с** Пульх[ерией] Мала-
ховской, урожд[енной] Мархоцкой, и Малаховским. 148 шт.
         N! Копия частн[ого] письма маршалку К[аменец]-Подольскому Лю-
бомирскому графа Пшездецкого 1821 [г.]

* Замість закресленого: 135
* Далі, до кінця документа – роз’яснення Є. М. Іванова по кожній позиції опису.
** Далі закреслено: его с[естрой?]
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№ 3
(Печатная) выпись 1788 г. с книг гродских Каменец-Подольских по

поводу жалобы Игнатия Мархоцкого на [?].
Выпись 1788 [г.]
Подлинная грамота (с подписью и гос[ударственной] печатью) Ста-

нислава Августа с приглашением Мархоцкого на сейм. 1780 г.
1795 г. О выборе Игнатия Сцибор-Мархоц[кого] старостой Камене-

цким.
Выпись из геральдич[еской] работы Несецкого о роде Мархоцких.
1815 [г.] О расторжении* брака (стр. 31) Карла Мархоцкого с Боной

Тресниской и др.
План имения Захаркади в Бессарабии в Измаиловском уезде.
Грамота** на дворянство Самборским (свящ[еннику] и его сыновьям,

выданная Киев[ским] двор[янским] деп[утатским] собр[анием]) 1802 г.
Рисунок масл[яными] красками герба (Сцибор-Мархоцких).

№ 1*** С 1826 г. Переписка графа Мархоцкого с граф[иней] Пульх[е-
рией] Малаховской. Есть в письмах о хозяйств[енных] делах,
о постройке школы и т. д.

Адрес депутации палаты пэров, адрес франц[?], стр. 88–[8]9.
N! Стр. 41: настроение перед выборами дворянского маршалка 1826 г.
№ 13 Из фонда гр[афа] Конст[антина] Потоцкого
Acta kardynalne, dotyczące actów osobistych i władań JW Hr. Potockich

(имение в Печаре4* Немиров[ского] у[езда] Под[ольской] губ.)
С начала ХХ ст. содержит:
Копии метр[ических] свид[етельств] Конст[антина], Франциска, То-

маша, Софьи Потоцких, копия акта, выдела Мар[ии] Замойской.
Копии свид[етельств] о составе семьи Потоцких.
Копии судебн[ых] решений, завещания Конст[антина] Потоцкого, [ко-

пии] раздельных актов, вводных листов и пр.
№ 14 С полов[ины] XIX в. – 1908 [г.]

Акты кардин[альные], касающ[иеся] ввода и доказательств на
Печарское имение Конст[антина] Потоцкого.

№ 15 Акт 1918 г. о ссуде Захаркади 60000 руб. Захаровичем под поку-
паемый им в Бендерах фруктово-виноградный сад на 37 ½ дес.

№ 16 Нач[ало] XX в. Докум[енты], касающ[иеся] имущ[ественных]
отношений граф[ини] Замойской (урожд. Потоцкой) с гр[афом]
К. Потоцким.

* Далі закреслено: неравного
** Після закресленого: Дворянская
*** Після закресленого: семейная Тут і далі не дотримано принципу послідов-

ності викладу в переліку документів, що коментується.
4* Калька з польської: у перекладі українською – Печера (тепер – село Вінни-

цької обл.).
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№ 4
Лист 1. Выпись из книг гродских замка Житомирского 1765 г.

Уступ[ная] запись с уплатою денег.
Zapis cessionis cum quitatione od W[ielmożnego] Zborowskiego y in-
nych in rem et personam W[ielmożnego] Stefana Ryżkowskiego skarb-
nikę zeznany.
Запись о 4512 злотых polskich*.

Лист 5. Выпись из Протокола Судового Декретового 1766 г. из справ
гродских Киевских.
О взыскании не заплаченной суммы от Якова Вербицкого,
скарбника Подляского.

Лист 7. Выпись из книг гродск[их] Киевск[их] 1766 г.
Дело Рыжковского с Липковским о выплате денег за волы.

Лист 9. Выпись из книг гродских Киевск[их] 1783 г.
Тяжба из-за денег между Зборовским и Линчевским.

Лист 11. Контракт 1787 [г.] между Липковск[им] и Зборовскими о про-
даже и доставке хлеба.

Лист 12. Письмо Зборовского 1787 [г.] о доставке хлеба
Лист 14. Выпись из книг земских повета Киевск[ого] 1785 [г.]

О взыскании 10 тысяч с Любомирского.
Лист 16. 1800 г. Доверенность на ведение дела, выданная Липковским.
Лист 18. 1809 [г.] Доверенность Липковского на веден[ие] его дел

в разных губерниях.
Лист 20. 1819 [г.] Доверенность Липковского.
23 лист*. 1809 [г.] Контракт на 3 года между Потоцким и Липковским

на имение Потоцкого.
27 лист. 1800 г. Заемная [на] 1356 злотых Липковского и Каминской.

Русск.
Лист 46. 1762 г. Заемная Липковского у Вержбицкого на 2000 злотых.
Лист 47. Выпись из Протокола Судового Декретового Справ Głównych

Kapturowych Киевских 1764 года.
О невыплате Липковск[им] 2000 зл[отых] Вержбицкому.

Лист 49. Выпись из книг гродск[их] Житомирских 1764 г.
О тех же 2000 злотых.

Лист 51. Выпись из книг гродск[их] Житомирск[их] 1764 г.
О тех же 2000 злотых.

 Лист 53. Выпись из кн[иг] гродск[их] Киевск[их] 1765 г.
О тех же 2000 злотых.

Лист 56. Выпись из кн[иг] земск[их] Киевск[их] 1781 г.
      О порубках леса и избиении людей, о завладении волами Метель-

ского Липковским и т. д.
[Лист] 60. Выпись из Протокол[а] Судового Декрет[ового] из справ

гродских Киевск[их] 1781 г.
О том же.

Л[ист] 62. 1782 [г.] Киев. О том же.
* Так у тексті.
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Лист 64. 1782 [г.] Киевск. О том же.        Prorogacio
Л[ист] 66. 1783 г. Киев. О том же.
Л[ист] 68. 1784 г. Киев[ский] приговор по тому же делу.
Л[ист] 71. 1781 [г.] Винница. Заёмный контракт.
Л[ист] 73. 1782 [г.] В[оеводства] Брацлавского. Пожалование на пожиз-

ненное владение сел[ом] Охрымовым от Туркумов[?] Липк[овскому].
Л[ист] 74. 1785 [г.] Дубенск[их] контр[актовых] книг.

Денежн[ая] запись на 45000 руб.
1782 [г.] Дубно*. Документ на Охрымово.
1782 [г.] Дубно. Денежная квитанция.
Л[ист] 80. 1784 [г.] Дубно. Передача своего права на 5000 злот[ых].
Л[ист] 82. 1784 [г.] Киевск. Денеж[ная] запись и запись арендовая**

на имущество.
1785 [г.] Дубно. Уступ[ная] запись на то же самое.
Л[ист] 85. 1788 [г.] Киев. Судебн[ое] определ[ение] по делу Метель-

ск[ого] с Липковскими о порубке леса и о избиении людей.
1786 [г.] Киев. О том же.
1784 г. Киев. Исполнит[ельный] лист Мет[ельского] и Липковск[их]

о деньгах.
1785 [г.] Винница. Заставн[ой] лист*** на Охрымово Липковскому.
1785 [г.] Винница. Введен[ие] во владен[ие] Охрымова Липковск[ого].
1785[г.] Дубно. Квит[анция] [на] 45000 злот[ых] польск[их].
1786 [г.] Винница. Об Охрымове.
1787 [г.] В[оеводство] Брацлавск[ое]. Об Охрымове.
1787 [г.] Киевск. Об Охрымове.
Письмо Зборовского Липковскому о том, что крестьяне не хотят везти

хлеб.
1787 [г.] Винница. О пожалов[ании] Туркум[ами?] Охрымова.
1787 [г.] Киевск. Позыв про Охрымово Липковскому.
1787 [г.] Киевск. Извещение об Охрымове от Липковского Турку-

мам [?].
1787 г. Суммар[ная] запись бумаг об имен[ии] Охрымовом.
1788 [г.] Договор Липк[овского] [и] Туркум[ов] [?] об Охрымове.
1763 [г.] Житомирск. Между Збор[овским] и Липков[ским]

отн[осительно] 18000 злотых.
1764 [г.] Киевск. Между Зб[оровским] и Лип[ковским] экстракт с

приговора о 18000 злот[ых].
1765 [г.] Житом[ир]. О тех же деньгах.
* Тут і далі в оригіналі: Дубны Можливо, документ стосується м-ка Сарни в

Липовецькому пов. – стара назва Охримово. Раніше належало до Жевуських, згодом
перейшло до Сарнецьких, від яких дістало теперішню назву Сарни (село Монасти-
рищенського р-ну Черкаської обл.). Див.: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego… –
Warszawa, 1889. – T. V. – S. 325.

** Так у тексті.
*** Російською мало б бути: закладная



Полоніка

99

№ 5
1725 г.
1746 г.

1694 г. (копия, перевед[енная] в 1895 г.) Назначение Сциб[ор]-Мар-
х[оцкого] каштеляном.

1713 [г.] (копия, [переведенная в 1895 г.) Назначение Сцибор-Мар-
хоцкого каштеляном].

1412 [г.] (копия в 1896 г.) Договор кор[оля] Сигизм[унда] на Люб-
л[инском] съезде*. […]**

№ 9 (интересн.)
1863 г. Опроверж[ение] графа Роникера, предвод[ителя] подольск[ого]

дворянства, подателя прошения от дворянства на высоч[айшее] имя. Копия
прошения*** (интересн.), л. 2.

1862 [г.] Запрос губерн[атора] по поводу прошен[ия] на выс[очайшее]
имя.

1867 [г.] Паспорт Роникеру.
1864 [г.] Разрешен[ие] [Роникеру] вернуться на родину.
1862 г. Опровержение и объяснение гр[афа] Роникера. […]4*

1858 г. Роникер как депут[ат] Под[ольского] ком[итета] по улучш[ению]
быта крестьян.

1748 г. Брацл[ав]. Жалоба Липковск[ого] на Потоцкого.
1749–1750 [гг.] Бумаги о расходах на поминки, панихиды и т. д. по

Зигмунте Липковском.
№ 7
1767 г. Письмо Метельского Липковск[ому] об отделен[ии] земель.
1781 г. Киевск. О порубке леса, изб[иении] людей и забран[ии]5* волов

между Липков[ским] и Метельск[им].
1749 г. Житомирск. Запись на имущество Липковскому на село “Вчо-

райше”6*.
1749 г. Житом[ир]. О том же.
1749 г. Киевск. Завещание Людовики Гжибовской Липковскому.
1749 г. Киевск. Контракт между Радзивил[лом] и Липковск[им] на

разные сёла.
1749 г. Киевск. Запись на имущество на разн[ые] добра7*.

О наследниках Мархоцких6 и дело
Соболевского с Мархоцкими

 

* Див. також заголовок до документа з в’язки № 12.
** В’язки № 6 та № 8 містили в основному документи майнового характеру

(дільчі акти, боргові справи) XIX ст. (виняток становить вирок у невказаній судовій
справі 1694 р.). Згадується родовід Пешинських. Деякі з документів стосувалися
маєтку Прилуки Подільської губ. – відомості про повинності селян у маєтку Лип-
ковського(1803 р.). Заголовки, складені Є. М. Івановим, не відбивають змісту доку-
ментів (подекуди зазначено назви документів), тому їх не публікуємо.

*** Закреслено: записки
4* Відсутні заголовки до документів за 1846, 1852, 1858, 1862, 1863, 1867 рр.
5* Так у тексті.
6* Так у тексті. Йдеться про маєток Вчорайше в Київському воєв. Тепер – село

Ружинського р-ну Житомирської обл.
7* Так у тексті. Назви маєтків не вказано.
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1749 г. Винница. Дело о евреях – арендаторах имений Липк[овского]
и Потоцкого.

1750 г. Киевск. Завещание Людовики Гжибовской с перечислением,
куда она жертвует.

1750 г. Житомир. О *-разделе скота после Люд[овики] Гж[ибовской]
между наследниками-*.

1750 г. Киевск. Запись на село “Вчорайше”.
1751 г. Луцк. Обеспечительная запись с расчетом Липковского.
1755 [г.] Винница. Контракт между Радзив[иллом] и Чернявск[им]

об имениях.
1759 [г.] Реестр стада Липковского.
1759 [г.] Расходы по болезни и смерти жены Липковского, Дзенти-

ловской (на поминание).
1759 [г.] Расходы денежн[ые] от смерти жены Липковск[ого], Дзенти-

л[овской].
1759 [г.] Реестр бумаг, оставшихся после смерти жены Липковского –

Дзентиловск[ой].
1759 [г.] Реестр вещей, оставшихся после смерти Липковской-Дзен-

тиловской.
1759 [г.] Житом[ир]. Раздел между наследн[иками] Липковск[ими]

и Дзентиловскими.
1758 [г.] Киев. Запись Липковских на имение.
1758 [г.] Завещание Липковск[ому] Дзентил[овской].
1756 г. Инвентарь села Карапкиевой** Дзентилов[ских].
1756 г. Киевск. Закладн[ой] лист на имущество Дзентиловск[их] и

Любомирского.
1756 [г.] Киевск. То же самое.
1756 [г.] Луцк. Подтвердительн[ая] запись на то же самое.
1756 [г.] Обеспечительн[ая] запись тех же лиц.
1756 г. Ровно***. Закладн[ой] контракт на местечко Паволочь между

Любомирск[им] и Дзентиловским.
1746 [г.] Киевск. Денежная запись на 20000 злот[ых] между Радзиви-

л[лом] и Липковск[им].
Родословная Липковских.
1746 г. Запись на имение “Вчорайше”.
1746 г. Киевск. Запись на разные имения.
1747 [г.] Киев. Запись на разн[ые] имения.
1748 [г.] Киевск. Квитанция на имения Липковск[ого].
1749 [г.] Бердичев[ский] монастырь. Квитанция на 2000 злот[ых] Зиг-

мун[ту] Липковск[ому], получ[енная] от кармелит[ского] монастыря в Бер-
дичеве. 1738 г. Кременецк. Предбрачная запись4* на 3000 зл[отых.

*-* Замість закресленого: забр[ании] скота у Липковского
** Виправлено з Карабчиевой Можливо, йдеться про село Карабчиївку, або Малий

Карабчиїв у Кам’янецькому пов. Подільського воєв., що належав Телефусам, а
наприкінці XIX ст. – Зигмунту Старорипинському.

*** У оригіналі: Ровны
4* Замість закресленого: квитанция на сумму
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1731 г. Бел[ый] Камень*. Сдача в аренду за 3000 рубл[ей] Межирича,
Бабич и др.

1740 [г.] Кременецк. Квитанция о 360 злот[ых], данн[ых] Липковскому.
1744 [г.] Брацлавск. Вызов в суд Потоцкого от Липковского.
№ 11**

1909 г. Копии и выписи документов и подлинники (посл[едние] с
1820-х гг.) [документов], подтверждающих древность рода Мархоцких, и
форм[уляр] Роникера (1860 г.). Родосл[овное] древо. Переписка 1906–1909–
1918 [гг.] Отд[ельные] докум[енты], касающиеся Мархоцких (извещ[ение]
о смерти, о передаче им докум[ентов] в Б[иблиоте]ку Львова, о конфликте
между Роникером и Крачковским 1918 г., о возвращении ему титула и
имения, суд чести), документы 19–20-го века, касающиеся назначения кон-
курса о взятии в конкурс управления над имением Роникера.

N! Дело касается конфискации имения Мархоцкого и лишения граф-
ского титула, ссылки в Сибирь, как дерзкого, беспокойного челов[ека].
(См. еще № 12.)

№ 10. Документы, касающиеся продажи части имения в Прилуках
(К[аменец]-Под[ольской] г[уб].)*** Мархоцкого Липковскому.

№ 11
1860 г. Формуляр[ный] список гр[афа] Роникера.
1814 г. Прошение графа Сц[ибор]-Мархоцкого о вн[есении] в дво-

р[янские] книги и о даче граф[ского] достоинства. 1893 г. Перевод и копия.
1872 г. Командировка пор[учика] Матусовского на топогр[афические]

работы в Зайсанский пост.
1872 г. О том же.
1881 г. О графск[ом] титуле Мархоцкого.
1904 г. Копия: выпись из герб[овника] польск[ого] к Мархоцк[им].
1656 г. К родосл[овной] Мархоц[ких] подтверд[ительная] запись.
1868 г. О том же.
1868 г. Письмо (на итальян[ском]).
1879 г. [Письмо (на итальянском).]
1764 г. О Мархоцком.
1724 г. О род[ословной] Мархоцких.
1910 [г.] Векселя на фр[анцузском] языке.
1910 г. Письмо адвоката на фр[анцузском] яз[ыке].
1909 [г.] Извещ[ение] о смерти Мархоцкой.
1910 [г.] Греческие документы.
1819 [г.] Метрика Иосифа Визановск[ого], род[ившегося] в 1796 г.
* Замість закресленого: Киевск. Білий Камінь – у XIX ст. село Ольгопільського

пов. Подільської губ., тепер – село Чечельницького р-ну Вінницької обл.
** Замість закресленого: 10
*** Так у тексті. Містечко Прилука, розташоване в Бердичівському пов. Київської

губ., з 1802 р. належало Боженцьким. Дані про власників у другій половині XVIII ст.
відсутні. (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego… – Warszawa, 1888. – T. IX. – S. 217–
221.) У Вінницькій обл. в Липовецькому р-ні знаходяться села Стара Прилука та
Нова Прилука. Можливо, йдеться про них.

** Так у тексті.
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1859 [г.] Черновик прошения в палату государств[енных] имуществ.
Интересн[ый] лист 66 и 67.

1823 [г.] Прошение Мархоцкому*.
1832 г. и 1796 г. Сведения о семействе Мархоцких.
1818, 1878 [гг.] [Сведения о семействе Мархоцких.]
1788 г. [Сведения о семействе Мархоцких.]
1905 [г.] [Сведения о семействе Мархоцких.]
1896(?)* [г.] Письмо Мархоцк[ого] предводителю Одесск[ого] дворян-

ства.
1845 [г.] Удостоверение Мархоцкого.
1918 [г.] Письмо Роникера.
1670 [г.] По-итальянски.
1751 [г.] О Михаиле Мархоцком.
1878 [г.] Метр[ическая] выпись.
1811 [г.] Экстракт метрики.
1813 [г.] Просьба гр[афа] Мархоцкого.
1891 г. Вырезка из газеты – “Конф[искация] земель гр. Стибор-Мар-

хоцкого” […]**.
1662 г. Графу Роникер о завещан[ии] на полов[ину] мает[ности].
1825 г. Введение во владение.

Докум[енты] к родосл[овной] Ст[ибор]-Мархоцкого. […]***

1828 г. Раздел имений Надмойских [?].
1790 г. Оригинал и перевод.
1851 г. Определ[ение] герба Роникеров4*.
1804 г. Пожизненная запись Мархоцких.
№ 12
Копия док[умента] 1412 г. – договора короля Сигизм[унда] и кор[оля]

Владислава на Любл[инском] съезде.
1824 (?) [г.] Письмо Роникеру.
Копия док[умента] 1412 г. Из родословн[ой] Стибор-Мархоцких.
1781 г. Разрешение на выезд за границу Мархоц[ко]му.
1782 г. Денежн[ый]контракт Мархоцк[ого] с Кучинским. […]5*

1836 р. Из Подольск[ого] депут[атского] двор[янского] собрания
выпись о прошении Мархоцкого.

1904 г. Письмо.
1893 г. Копия с копии о признании в правах наследства на имущество

Сциб[ор]-Мархоцких. […]7*

1802 [г.] Денежн[ая] квитанция.
1802 [г.] Постановление по делу Мархоцкого.

* Так у тексті.
** Написання прізвища Стибор-Мархоцкий трапляється в нотатках Є. М. Іва-

нова декілька разів. Далі відсутні заголовки до документів 1889, 1832 рр.
*** Далі відсутні заголовки до документів за 1831, 1848, 1849 рр.
4* Далі відсутній заголовок до документа 1789 р.
5* Далі відсутні заголовки до документів 1774, 1802 рр.
6* Далі відсутні заголовки до документів 1796, 1836 рр.
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Док[ументы] на лат[инском] яз[ыке] к родослов-
ной Мархоцкого, добивающегося возвращения граф-
ск[ого] достоинства и конфискованных в конце 40 го-
д[ов] 19 столетия его имений на Подолии и в Херсон-
ской губ.

 1723 [г.]
1724 [г.]
1769 [г.]
1784 [г.]
1792 [г.]
1748 [г.]
1751 [г.]
Выписи из конституции 1620, 1628, 1674, 1676, 1690 гг.
1836 г. Список дворян, выбранных для участия в коронации.
1836 [г.] Выпись из Подольск[ого] деп[утатского] двор[янского] соб-

рания относит[ельно] прошения.
Копия 1617 г. Предбрачная запись (условия о приданном) Стибор-

Мархоцкого.
Перевод выписи акта 1694 г. о назначении каштеляном Жарновским

Сцибор-Мархоцкого.
Перевод выписи акта 1713 [г.] о назначении Александра Сцибор-

Мархоцкого.
1789 г. Договор между тяжущимся Сцибор-Мархоцким и Трембецким.
1829 г. Ответ из канц[елярии] императора на прошение Сц[ибор]-

Мархоцк[ого].
1896 г. Копия.
1893 г. Копия документа об аресте гр[афа] Мархоцкого и ходатайстве

за него со стороны крестьян его и еврейск[ого] о[бщест]ва в 1823 г. и при-
чинах его ареста. […]*

Копия договора 1412 г. между королем Сигизмундом и Владиславом.
[Пояснення Є. М. Іванова:]
Оповідання під назвою “Hrabia Redux” належить відомому історику

Поділля Ролле, що підписувався Antoni; спочатку надруковано було в газеті
“Czas” 1883 р., ввійшло також і у збірку його творів.

“Karol Ścibor Marchocki” – це є посмертні спогади про Мархоцького,
які написав Дубецький**, надруковані були в журн[алі] “Kłosy” 1892 р.

“Król Ladawy” – це є переклад на польську мову історичного роману
Словацького.

ЦДІАК України, ф. 1672, оп. 1, спр. 133, арк. 1–12. Рукопис.

 № 9
ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА ХАРКІВСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ Є. М. ІВАНОВА

ЦАУ УСРР ЩОДО ЗМІСТУ РОДИННИХ АРХІВІВ ГРАФІВ СЦІБОР-МАРХОЦЬКИХ, К.
ПОТОЦЬКОГО ТА А. ЗАМОЙСЬКОГО, ЗНАЙДЕНИХ В ОДЕСІ

18 липня 1928 р.
[Штамп]

Ознайомившись зі складом матеріялів, що надіслані були з Одеси до
Нарк. Зак. Справ, ЦІА надсилає нижчезазначені короткі відомості про них.

* Далі відсутні заголовки до документів 1814, 1824 рр.
** Відомий польський історик. – Примітка Є. М. Іванова.
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Усі матеріяли містяться в 1-му метальовому ящикові обіймою 41 д[овжи-
ни] x 28 в[исоти] х 26 ш[ирини] сант[иметрів] і складаються з 16 в’язок доку-
ментів загальною кількістю на 1533 аркуш., 1 – рукописної книжки 1888 р.
на 316 стор., 1 друков. книжки 1772 р. (“Cortesii var. opus” – “Жизнь и труды
кард[инала] Кортезия”), 1 плана маєтку, 1 грамоти та 1 малюнка герба.

Більшу частину матеріялів складав фамільний архів (точніше – деяка
частина його) графів Сцибор-Мархоцьких. Крім того, тут є 2 в’язки доку-
ментів гр. Кост[янтина] Потоцького, 1 в’язка документів його дочки – граф.
Замойської* та окремий акт 1918 р. про позичення грошей під маєток.

Головнішу та найцікавішу частину матеріялів складають матеріяли
Мархоцьких, особливо згадані в’язки документів. Ці в’язки, числом 12,
містять листування та різні документи XVIII, XIX та початку XX ст.**,
причому в копіях є документи XV–XVII ст. Що-до змісту документів, то
значна частина їх відноситься до володіння маєтками Мархоцьких на По-
діллі (купівля, продаж, здача в оренду***, позичення грошей під маєтки та
заборгованність, розподіл маєтків та інш.). Тут ми маємо багато виписів
різного часу з книг гродських та земських про земельну власність Мархо-
цьких, різні судові справи та позови, духівниці, роздільні акти, орендні
умови, описи майна та живого й мертвого інвентарю, прибуткові відомості
з даними про повинности та обов’язки “підданних” селян. Є тут також
передшлюбні записи та умови XVII–XVIII вв. Є багато даних про родовід
Мархоцьких та про службу представників їхнього роду за різні часи. Де-
які в’язки документів стосуються не тільки до роду Мархоцьких, але й
інших фамілій, напр. Липковських (в’язка 7 та інш.), що володіли в XVIII ст.
частиною маєтків Мархоцьких7 (маєток “Вчорайше” на Поділлі), а також
деяких споріднених фамілій (напр. гр[афа] Роникера).

Дві справи (№ 11 та 12) торкаються позбавлення графського титулу
графа Гн. Мархоцького4* та конфіскації маєтків за різні його провинности
(“неспокійний нрав”, сутяжництво та різні відозви про уряд), а також
його клопотань про повернення своїх прав. Інтересна справа (в’язка № 9)
про гр. Роникера8 1852–1867 рр. Тут є цікаві документи що-до заходів та
проєктів місцевого Подільського шляхетства про поліпшення економічного
стана краю, дуже цікаві листування в зв’язку з клопотаннями в 1862 р.
шляхетства (з участю й Роникера) про адміністраційне об’єднання Поділля
та Волині з Польщею (це клопотання викликало з боку уряду дознання
через місцеву адміністрацію й висилку Роникера), є також 5*-де-які доку-
менти про діяльність Подільського губ[ернського] “Комитета по улучше-
нию быта крестьян”, в якому брав участь гр. Роникер-5*.

* Про родинні зв’язки графа Константина Потоцького з Замойськими див.: Чер-
каська Н. О. Графи Замойські – власники Козловецької ординації у документах ЦДІАК
України: (До генеалогічних зв’язків однієї з гілок роду) // Арх. України. – 2002. – № 1/
3. – С. 205–231. У додатку до статті опубліковано, як з’ясувалося, частину документів
з Одеси.

** У тексті: ст. ст.
*** У тексті: в аренду Далі виправлено.

4* Згадується Ігнатій Сцібор-Мархоцький.
5*-5* Написано начебто іншою рукою.
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* У тексті: сем’ї
** Так у тексті. Йдеться, зокрема, про маєток у містечку Печера. Тепер – село

в Вінницькій обл.
3*-3* Підкреслено на шпальтах червоним чорнилом, здогадно М. А. Рубачем. Див.

списки фондів: Архівна справа. – 1928. – Кн. 5–6. – С. 85.
4* Замість закресленого: інвентарну
5* Так у тексті. Мало б бути: НКЗС
6* Замість закресленого: значіння

В’язки 1–2 містять майже виключно листування гр. Мархоцького
з граф. Малаховською та деякими іншими особами (1819–1826 рр.). В лис-
туванні іноді трапляються відгуки настрою місцевого шляхетства.

В’язки №№ 13, 14 та 16 (другої половини XIX та початку XX ст.)
мають документи виключно фамілії гр. Потоцьких.

Тут є метричні виписи Потоцьких, духівниця гр. Кост[янтина]
Потоцького, дані про склад сім’ї* Потоцьких, копії судових вироків, роз-
дільних актів, вводчих листів і т. п. Ці документи являються, з одного
боку, доказами прав на маєток Потоцьких в Немирівськом** пов. Поділь-
ської губ., а з другого, звязані з розподілом його поміж спадкоємців К. По-
тоцького. В’язка 16-та торкається майнових взаємовідносин гр. К. Потоць-
кого та його дочки (гр. Замойської).

Всі документи та листування писано переважно польською мовою,
значна частина з них латинською, а інші – російською, италійською та
грецькою.

Рукописная книга 1888 року містить складений Мощинським покаж-
чик документів з 1398 р. про фамілію Мархоцьких, що зберігаються в Кра-
ківськом Архіві. Крім того, тут є літературні твори, що звязані з фамілією
Мархоцьких або з їх маєтком: а) оповідання під назвою “Hrabia Redux”,
що належить відомому історику Поділля Ролле (було надруковано спо-
чатку в газеті “Czas” 1883 р. і ввійшло також в збірку його творів), б) “Karol
Scibor Marchocki” – посмертні спогади про Мархоцького, які написав
відомий польський історик Дубецький9 (було надрук[овано] в газ[еті] “Kіo-
sy” 1892 р.) та інш.

На підставі цього побіжного ознайомлення зі складом вищезгаданих
матеріялів можна вважати їх за науково цінні, причому ці матеріяли бажано
було б передати до Центр[ального] Історичн[ого] Архіву 3*-в Харкові або
до Київського Арх[іву] давніх актів. Туди ж треба було б передати й мате-
ріяли Мархоцьких та Потоцьких з Одеського Краєвого Історичн[ого] Ар-
хіву (див. Список фондів цього Архіву в “Архівній справі”)-3*.

Зав. ЦІА Є. Іванов
[Резолюція М. А. Рубача на початку звіту:]

“Ц[ілком] таємно: а) Поки нехай ці документи лежать в Х[арківському]
Ц[ентральному] І[сторичному] Архиву. Рахувати їх таємними: для науково-
історичної роботи не давати – до особливого распорядження. Скласти охо-
ронну4* опись (найбільш просту). б) Повідомити НКІД5* про те, що ці мате-
ріяли мають науково-історичне6* значіння та що ЦАУ рахує необхідним за-
лишити їх на “постійне” переховування в ХЦІА. в) Що торкається об’єд-
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нання цих архивн[их] матеріялів з одеськими, то це питання поки від-
класти. 5. VIII. Рубач”.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 524, арк. 73–76. Рукопис.

№ 10
ПОВІДОМЛЕННЯ ЗАСТУПНИКА ЗАВІДУВАЧА ЦАУ УСРР  ДО ЗАВІДУВАЧА

ХАРКІВСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ Є. М. ІВАНОВА ПРО РІШЕННЯ

ЦАУ УСРР ЗАЛИШИТИ ДОКУМЕНТИ НА ТИМЧАСОВОМУ ТАЄМНОМУ ЗБЕРІГАННІ В
ХАРКІВСЬКОМУ ЦІА

10 вересня 1928 р.
Таємно

Згідно з надісланими вами відомостями про матеріяли фамильного
архіву графів Сцибор-Мархоцького, К. К. Потоцького та Замойського,
Центральне Архівне Управління повідомляє, що цей архів тимчасово пе-
реховуватиметься в ХЦІА як таємний*  матеріял і для роботи з науково-
дослідчою метою до особливого розпорядження ЦАУ його не слід давати.

Разом з цим ЦАУ прохає скласти на згаданий архів **-охоронену опис-**

(найбільш просту)10.
Про виконання прохання сповістити.
Заст. зав. Центрального Архівного Управління УСРР       Токарев
Друк. 2 прим.
1 – до адресату
2 – до справи Н. Б.
[Розписка в одержанні фіолетовим чорнилом:]
“Оригінал одержав. Є. Іванов. 11. IX. 28 р.”
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 524, арк. 78. Машинопис.

№ 11
ВІДНОШЕННЯ ЗАСТУПНИКА ЗАВІДУВАЧА ЦАУ УСРР ДО НКЗС СРСР ПРО

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ РОДИННОГО АРХІВУ ГРАФІВ І. СЦІБОР-МАРХОЦЬКОГО,
К. ПОТОЦЬКОГО ТА А. ЗАМОЙСЬКОГО У ХАРКІВСЬКОМУ ЦІА

11 вересня 1928 р.
У відповідь на Ваше відношення з 20. IV. б[іжучого] р[оку] № 317/т

Центральне Архівне Управління повідомляє, що матеріяли фамильного
архіву Сцибор-Мархоцького, К. К. Потоцького***  та А. Замойського мають
науково-історичне значіння, а тому Центральне Архівне Управління вважає
за необхідне залишити їх в Харківському Центральному Історичному Ар-
хіві для переховування.

Заст. зав. Центрального Архівного Управління УСРР       Токарев
Друк. 2 прим.
1 – адресату
2 – до справи Н. Б.
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 524, арк. 79. Машинопис.
* Слово викреслено.
**-** Так у тексті. Мало б бути: охоронний опис
*** У тексті: Сцибор-Мархоцького К. К., Потоцького
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№ 12
Відношення Управління Уповноваженого НКЗС СРСР при Уряді УСРР
до ЦАУ УСРР про згоду на тимчасове зберігання родинного архіву Сцібор-
Мархоцького в Харківському ЦІА

25 вересня 1928 р.
Управління Упов[новаженого] НКЗС в УСРР сповіщає, що воно по-

годжується на тимчасове переховування згаданих у відношенні ЦАУ
матеріялів фамильного архиву Сцибор-Мархоцького, з тою умовою, аби
в разі потреби Управління мало змогу їх одержати.

Секретар Управління         С. Кац
Надр. 2 пр.
î ò  24. IX. 28 р.
1 – по адресі
2 – до справ ТШД

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 524, арк. 80. Машинопис.

КОМЕНТАРІ
1. Кулик І. – до 6. 02. 1924 р., виїзду з України, був представником Наркомату

освіти УСРР у Раді Укрцентрархіву (підстава – Постанова ВУЦВК від 3. 01. 1923 р.).
Див. лист заступника Укрцентрархіву Д. Багалія до Колегії Наркомосу від 6. 02.
1924 р. (ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 119, арк. 1.) У 1927 р. був заступником
Уповноваженого НКЗС СРСР при Уряді УСРР у Харкові.

2. Вул. Щепкіна, 10 – адреса Одеського крайового історичного архіву; до
1921 р. – вул. Єлизаветинська. Вулицю було перейменовано на честь Євгенія Ми-
колайовича Щепкіна (1860–1920), губернського комісара освіти в Одесі (1919),
історика, професора Новоросійського університету. (Див. про нього в кн.: Деятели
СССР и революционного движения России: Энциклопед. словарь Гранат. – Ре-
принт. изд-е. – М., 1989. – С. 773–776). На сьогодні в Одесі відновлено дорево-
люційну назву вулиці.

3. Рябінін – О. О. Рябінін-Скляревський (1878–1942), військовий діяч, істо-
рик, архівіст. Звільнений із військової служби 1917 р., в чині генерал-лейтенанта.
У 1921–1937 рр. – викладач Одеського ІНО на кафедрі історії культури, науковий
працівник Одеського губарху, Одеського крайового (з 1932 р. обласного) істо-
ричного архіву, помічник завідувача Одеського відділення Єдиного державного
архівного фонду (ЄДАФ), правитель Одеського обласного відділення ЄДАФ.
1931 року був заарештований ОГПУ за звинуваченням у зв’язку з військовою
організацією та СВУ; звільнений за недостатністю доказів. У 1937 р. його за-
арештовано вдруге за ст. 54-1, як “агента польсько-петлюрівської розвідки”. Ув’яз-
нений на 10 років у ВТТ, де помер. Реабілітований Військовим трибуналом
Одеського військового округу 1966 р., за відсутністю складу злочину. (Див.: Ук-
раїнські архівісти: Біобібліогр. довідник. – К., 1999. – Вип. 1: XIX ст. – 1930-ті рр. –
С. 291–292; авт. статті – Г. Малинова).

4. Іванов Є. М. – історик-архівіст; з 1922 р. завідувач Харківського цент-
рального історичного архіву. З 1925 р. – член редколегії фахового часопису “Ар-
хівна справа”. Сприяв поверненню з Росії вивезених українських архівних ко-
лекцій, зокрема документів установ Слобожанщини, а також Правобережної Ук-
раїни часів польського панування та царювання Катерини II. Помер 1929 р.

* Так у тексті
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5. Мархоцькі герба “Остоя”, на прізвисько Сцібор, переселилися на українські
землі в середині XVIII ст. На Поділлі оселилися два брати – Міхал, брацлавський
чашник (про нього документи 1751 р.) та Войтех, згодом саноцький каштелян.
Обидва брати, напевно, мали родинний зв’язок з Миколаєм та його сином Алек-
сандром Мархоцькими, жарновецькими каштелянами (відповідно у 1694 та
1713 рр.), оскільки документи їх у копіях зберігалися в родовому архіві.

6. Син Міхала, Ігнатій Мархоцький був знаний своїми “дивацтвами” як
власник (засновник і “правитель”) т. зв. Міньковецької держави. Проте А. Ролле
вважав, що в час, коли ламалися давні звичаї та порядки, і зем’яни змушені були
пристосовуватися до нових історичних умов, Мархоцький замислив панувати на
клаптику землі Міньковецького ключа як король, котрий дбає про підданих,
утворив державу з власними кордонами, законами та печаткою. Своєю волею він
поширив на маєтки маґдебурзьке право. Називав себе: “Hrabia Jan Scibor Mar-
chocki herbu  Ostoja, Dux i Redux na Mińkowcach, Belmoncie, Otrokowie i ogrodach
przytulijskich Pan” Ігнатій виявився дбайливим господарем, піклувався про бла-
гоустрій маєтностей і стан підданих. До того ж, придбав та успішно колонізував
землі над Чорним морем – над Дністровським і Куяльницьким лиманами.

7. Частину маєтків Мархоцькі записали Липковським.
Липковські герба “Брохвіч” – польська шляхта, що підтвердила дворянське по-
ходження й була внесена до VI частини родовідних книг Подільської та Волинської
губ. З них відомий Зигмунт Липковський, син Міхала, ліфляндський підстолій,
документи якого описував Є. М. Іванов. За А. Бонецьким, З. Липковський 1728 р.
заорендував у князів Вишневецьких Межиріч (Київське воєв.). Отож, нічого див-
ного, що серед інших були папери, що стосувалися Межиріча (див. в’язку 10).
Липковський провадив майнові судові справи з Яблоновськими та Санґушками.
З документів, що їх вивчав і описував Є. М. Іванов, з’ясовуємо дату смерті З. Лип-
ковського (А. Бонецькому вона була не відома) – 1749 р. (див. заголовки до доку-
ментів в’язки 7). Більшість документів стосувалася родинних і майнових зв’язків
нащадків Липковського та Дзєнцьоловських – їх родичів по жіночій лінії. Останні
були пов’язані з Любомирськими (орендували їх маєтки), що також відбилося в
документах.

8. Ронікери герба “Гриф”, які походили із Сілезії й осіли на Жмуді в XVII ст.,
були остаточно затверджені в дворянській гідності та переведені з дворян Ковен-
ської губ. до V частини родовідної книги дворянства Волинської губ. за указом
Правительствуючого Сенату від 27 березня 1850 р. за № 2453, а у 1860 та 1896 рр.
за постановою дворянського зібрання – до родовідної книги дворянства Поділь-
ської губ. Йдеться про нащадків Міхала Александра (1725–1803), прибічника
саської партії, генерала коронних військ, литовського чашника.

9. Дубецький – Дубецький Маріан Кароль (1838–1926), секретар Русі в Тим-
часовому національному уряді народовому (1863), польський історик, автор спо-
гадів про Кароля Сцібор-Мархоцького. За політичні уподобання зазнав репресій
з боку російських властей. Автор праць з історії та історії літератури. Працював
у Одесі з архівом Коша Запорозької Січі А. Скальковського (у 1880–1883 рр.).

10. Охоронний опис – найпростіший опис документів, форма № 1, мав лише
охоронне значення й передбачався (у нашому випадку) для попередньої досить
швидкої і водночас наукової фіксації матеріалу. Згідно з чинною 1928 р. тимча-
совою інструкцією “Про складання описів на архівні матеріяли”, у описовій статті
зазначалися крайні дати, попередній номер справ, примітка про стан збереженості
документів. Одиницею виміру фонду був лінійний метр по корінцю – л. м.  За
звітом 1928 р. для описування фонду Сцібор-Мархоцьких було виділено 10, 5 ро-
бочих днів.
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Людмила Гурбова

ПОЛЯКИ В КРИМУ

Населення Криму з давніх часів було багатонаціональним. Представ-
ники кожної нації зробили свій внесок у розвиток його економіки і куль-
тури. Після приєднання Криму до Російської імперії його землі інтенсивно
заселялися росіянами, українцями, німцями, болгарами, чехами, естон-
цями та ін. Поляки, в основному, почали переселятися в Крим після поль-
ських визвольних повстань (1830–1831 рр.) і (1863–1864 рр.). Чисельність
їх не перевищувала у всі роки одного відсотка від населення півострова.
У 1917 р. поляки з метою збереження мови, культури, традицій, звичаїв
звернулися до Сімферопольського окружного суду щодо реєстрації Статуту
товариства “Дом польский”. Його було внесено до реєстру 28 червня
1917 року.

Текст документа подано зі збереженням мовнограматичних особли-
востей того часу. Розшифровані підписи-автографи під статутом подано
курсивом  у квадратних дужках.

У легенді вказано оригінальність документу, техніка (машинопис) зов-
нішній опис (печатка, марки) місце зберігання, вихідні архівні дані (номер
фонду, опису, справи).

УСТАВ
ОБЩЕСТВА ПОД НАЗВАНИЕМ “ДОМ ПОЛЬСКИЙ” В СИМФЕРОПОЛЕ

[28 червня 1917 р.]
І. Цель Общества

§ 1. Общество под названием “Дом Польский” в Симферополе имеет целью:
1) Объединение всех временно или постоянно проживающих в Тав-

рической губернии поляков без различия общественнаго положения, по-
литических убеждений и рода занятий.

2) Удовлетворение всех национально-культурных нужд и попечение
над местным польским населением в широком смысле этого слова.

3) Содействие к возвращению на родину и изыскание для этого
средств.

§ 2. К осуществлению поставленных целей Общество
стремится следующими путями:

1) Устройство периодических собраний-митингов:
а) для обсуждения как вопросов общественно-политическаго ха-

рактера, так и иных, касающихся жизни поляков в России;
б) для взаимнаго осведомления;
в) и для установления определеннаго отношения к позиции руко-

водящих политических польских групп.
2) Устройством:

а) периодических рефератов-диспутов главным образом на совре-
менныя темы: о положении дел в Отечестве и в Польских Коло-
ниях, разсеянных по всему земному шару;
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б) докладов и собеседований на обще-образовательныя темы; глав-
ным образом в области истории, общественных наук, литературы,
изящной и освещающей вопросы борьбы широких слоев народа
за национальное самоопределение и за участие в гражданской
жизни государства.

3) Организацией общедоступной читальни, в которую должны войти
по  возможности все периодическия польския издания, выходящия в Поль-
ше, России и за границей, а также более с широким использованием биб-
лиотеки, существующей в местной Польской Колонии.

4) Устройством развлечений, как: собраний, экскурсий, любитель-
ских спектаклей, шествий, гуляний и т. п.

5) Оказанием материальной, юридической и санитарно-медицинской
помощи нуждающимся.

6) Открытием школ, начальных курсов грамоты, ссудо-сберегатель-
ных касс, летних детских колоний и т. п.

§ 3. Местонахождение Общества – город Симферополь.
II. Состав Общества

§ 4. Членом Общества может быть каждый поляк или полька в возрасте
не менее 17 лет от роду.

Примечание 1-е: Учреждениями Об-ва “Дом Польский” пользуются
не только члены его, но и члены  их семейств и приглашенные членами
Об-ва гости.

Примечание 2-е: Военнослужащие члены Об-ва образуют в составе
Об-ва “Военное Коло” (секцию) автономную в разрешении вопросов спе-
циально военных. Председ. “Кола” входит в состав Прав. Об-ва.

§ 5. Прием членов “Дома Польскаго” производится путем обыкно-
венных записей. Лицо, желающее вступить в члены Об-ва подает об этом
Правлению Общества соответствующее заявление.

Примечание: Исключить из состава членов Об-ва может лишь Общее
Собрание Об-ва большинством 2/3 голосов. Однако, в случае слишком
очевидных данных, дискредитирующих нравственное достоинство члена
Об-ва, Правление Об-ва вправе воспретить осуществлять права Члена
Об-ва впредь до постановления Общаго Собрания.

§ 6. Все члены Об-ва при вступлении вносят одновременный вступи-
тельный взнос в произвольном размере и обязуются уплачивать ежеме-
сячный членский взнос в сумме не ниже 50 копеек, за исключением лишь
военных, которые как единовременный вступительный, так и членские
взносы определяют в произвольном размере, членские взносы могут быть
оплачиваемы: за год, за полугодие, по четвертям года и помесячно. Все
взносы поступают в кассу Об-ва под квитанции за подписью казначея
или его заместителя.

§ 7. Из состава Об-ва выбывает всякий, падавший об этом письменное
заявление Правлению, или не оплативший своего членскаго взноса более,
чем за три месяца. Вопрос об оплате просроченных взносов Членом Об-
ва, исключенным из его состава за неплатеж взносов, в случае выражения
им желания вторично вступить в Об-во, – решается Правлением.
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ІІІ. Средства Общества
§ 8. Средства Об-ва составляют:

1) Вступительные и членские взносы;
2) Единовременные и постоянные пожертвования; легаты и проч.;
3) Доходы от рефератов, лекций, концертов, спектаклей и проч.;
4) Проценты на капиталы Об-ва;
5) Чрезвычайные доходы.

§ 9. Капиталы Об-ва помещаются в процентныя бумаги, вклады в Кре-
дитныя учреждения, отдаются под закладныя и под иныя обеспечения,
предусмотренныя законом (Ст. § 30 этого Устава).

§ 10. Ведение прихода и расхода Об-ва, определение размера основного
запаснаго и оборотнаго капиталов, составление и исполнение утвержден-
ных смет и представление Общему Собранию полугодовых отчетов лежит
на обязанности Правления Общества.

IV. Управление делами Общества
§ 11. Управление делами Об-ва принадлежит Правлению и Общим

Собраниям.
§ 12. Общее Собрание избирается сроком на один год Правление “До-

ма Польскаго” в составе двенадцати членов и трех кандидатов, а равно
Ревизионную Комиссию в составе трех членов и двух кандидатов. По ис-
течении первых шести месяцев по избрании из состава Правления по жре-
бию выбывает шесть членов его, на место которых Общее Собрание из-
бирает новых шесть членов с годичным мандатом. Затем Члены Правления
выбывают по старшинству избрания. Выбывшие по жребию члены Прав-
ления могут быть вновь избираемы.

Примечание I-е. Члены Правления не могут быть членами Ревизион-
ной Комиссии.

Примечание II-е. Членами Правления и Ревизионной Комиссии могут
быть лишь лица совершенолетния.

§ 13. Правление избирает из своей среды: Председателя, двух Товари-
щей Председателя, казначей и его заместителя, 2-ух секретарей и хозяина.

§ 14. Члены Правления исполняют свои обязанности безвозмездно.
§ 15. Заседания Правления созывает Председатель его  или один из

его заместителей. Заседание должно быть собрано по требованию трех
членов Правления.

§ 16. Для законности постановлений Правления необходимо присут-
ствовать в заседании его не менее половины из всех членов Правления. В
случае отсутствия в заседании Председателя Правления или его товарищей,
присутствующие избирают из своей среды председательствующаго в дан-
ном заседании.

§ 17. Все постановления Правления принимаются большинством го-
лосов присутствующих членов; причем в случае равенства голосов голос
Председательствующаго дает перевес.
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§ 18. Постановления Правления протоколируется. Протоколы подпи-
сываются Председательствующим и секретарем.

§ 19. Правление избирает из своей среды или из числа членов Об-ва
секции, которым поручает разработку всякаго рода вопросов, а также руко-
водство отдельными отраслями деятельности “Дома Польскаго”. Секции мо-
гут быть избираемы и Общим Собранием. Из числа секций учреждаются:

1) Культурно-просветительныя – для открытия и заведывания
читальней, для открытия школ и курсов, организации рефератов и т. п.;

2) Увесилительная – для организации любительских спектаклей,
концертов, экскурсий, народных празднеств и собраний и т. п.;

3) Юридическая;
4) Медико-санитарная;
5) Финансовая;
6) Для разработки вопроса и возвращении на родину и другия

комиссии по мере надобности.
Примечание. В состав каждой секции входит эх-о исионе менее одного

члена Правления. Представителем секций в правлении является ея Пред-
седатель с правом решающаго голоса по вопросам своей секции.

§ 20. Правление Об-ва созывает Общее Собрание:
а) через каждые шесть месяцев;
б) по требованию Ревизионной Комиссии;
в) по требованию не менее 1/10 Общаго числа членов Об-ва.
§ 21. Общее собрание избирает каждый раз Председательствующаго и

секретаря на данное собрание. Председателем Общаго Собрания не может
быть член Правления и Ревизионной Комиссии, если обсуждению Общаго
Собрания подлежат отчет о деятельности Об-ва или жалоба на его действия.

§ 22. В начале заседания Общаго Собрания Председательствующий
оглашает для сведения и утверждения порядок дня заседания.

§ 23. К компетенции Общаго Собрания принадлежит:
1) Утверждение, дополнение и изменение Устава Об-ва;
2) Изменение размера членского взноса;
3) Избрание членов Правления и Ревизионной Комиссии;
4) Утверждение отчетов Правления и Ревизионной Комиссии;
5) Утверждение сметы Об-ва и всякаго рода вопросы финансаваго

характера, касающиеся займов или покупки, продажи или залога недви-
жимости.

6) Утверждение инструкции для Правления, отдельных Комиссий
или членов;

7) Рассмотрение всех иных вопросов, выдвигаемых Правлением
или членами Об-ва.

§ 24. Вопросы выдвигаемые отдельными членами Об-ва, на обсуж-
дение Общаго Собрания, должны быть представлены Правлению для
включения в порядок дня не позже, как за три дня до Общаго Собрания.

§ 25. О времени и месте Общаго Собрания Правление уведомляет
членов Об-ва письменно или публикацией в газетах за неделю до созыва
Общаго Собрания.
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§ 26. Общее Собрание считается состоявшимся при наличии не менее
половины всех членов Об-ва, проживающих в Симферополе. В случае
неприбытия означеннаго числа членов в Общее Собрание, то для решения
вопросов, подлежащих обсуждению не состоявшагося собрания через не-
делю после перваго созывается вторичное Общее Собрание, которое счи-
тается состоявшимся независимо числа прибывших членов Общества.

§ 27. Решения Общаго Собрания принимаются простым большин-
ством голосов, за исключением вопросов:

а) об изменении устава;
б) о купле, продаже или залоге недвижимостей Об-ва;
в) о займах для Об-ва или о расходовании запаснаго и основного

капиталов;
г) исключения из числа членов Об-ва;
д) закрытие Об-ва.
Для решения каковых вопросов необходимо не менее 2/3 голосов всех

присутствующих. При этом для решения перечисленных вопросов необ-
ходимо присутствие не менее 3/4 Общаго числа членов Общества, живу-
щих в Симферополе.

§ 28. Все выборы на Общем Собрании производятся способом, уста-
новленным самим Общим Собранием. Если при выборах тайным голо-
сованием ни один из кандидатов не получил большинства голосов, - произ-
водится вторичное голосование, причем избранным оказывается кандидат,
получивший относительное большинство голосов.

V. Ревизионная Комиссия
§ 29. Ревизионная Комиссия проверяет деятельность Правления, со-

стояние кассы, способ расходования суммы, разсматривает отчет Правле-
ния и смету перед утверждением их Общим Собранием; ревизует состояния
капиталов, имущества Об-ва и, если найдет необходимым требует созыва
Общаго Собрания, которому представляет отчет со своим заключением.

Примечание. Отчетный год начинается перваго января.
VI. Права Общества

§ 30. Общество имеет право по постановлениям Общаго Собрания
через Правление или уполномоченных последним членом Об-ва:
приобретать, отчуждать, закладывать недвижымыя имущества и движи-
мости, делать займы, входить в соглашения и заключать договоры и со-
вершать всякого рода акты, в интересах Об-ва; защищать свои права и
интересы через уполномоченных лиц.

Примечание: Общество имеет печать с своим наименованием.
VII. Закрытие Общества

§ 31. Закрытие Об-ва состоится по постановлению Общаго Собрания.
§ 32. В случае закрытия Об-ва имущество его должно перейти на обще-

народные нужды поляков, согласно постановлению последняго Общаго
Собрания. В двух случаях надписано: “Об-ва”, исправлено: “националь-
ное”, и “2-х секретарей”.
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[Инженер Людвик Александрович Гарбовский, Статский Советник
Брунон Станиславович Борковский, Коллежский Советник Рычард Эдуар-
дович Вестфалем, дворянин Александр Станиславович Ежовский, дочь
Коллежскаго Советника Эмилия Антоновна Михальская, мещанин Ян
Казимирович Скочек, жена Статскаго Советника Люциния Францевна
Борковская, младший писарь 208 Своднаго Эвакуационнаго Госпиталя
Вацлав Антонович Пастушко, мещанин Иосиф Станиславович Раковский,
Старший Нотариус Симферопольскаго Окружнаго Суда Иван Иванович
Ясинский, мещанин Ян Дмитриевич Фонтанный, прапорщик Эдуард Ди-
дакович Вроблевский, Статский Советник Станислав Станиславович
Щуко, Член Люблинскаго Окружнаго Суда Марьян Карлович Крассовский,
жена полковника – дворянка Цезария Викентьевна Пахутская, мещанин
Марьян Францевич Душинский, дворянин Теодор Адамович Левандовский,
врач Иосиф Игнатьевич Годыцкий – Цвирко и мещанин Мечислав Карло-
вич Пиотровский].

[Печатка нотаріуса Д. П. Березанського. Марки]

Держархів в Автономній Республіці Крим, ф. 76, оп. 4, спр. 62, арк. 3–6 зв.
Оригінал. Машинопис.

Віра Купченко, Світлана Сидорова

ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ПОЛЬЩІ У ФОНДАХ
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ м. КИЄВА

Важливими для розуміння історичних подій та фактів, що сто-
суються становища поляків в Україні наприкінці ХІХ – у першій по-
ловині ХХ ст. є архівні документи, що зберігаються у фондах Державного
архіву м. Києва. Подані нижче документи дають можливість дослідникам
проаналізувати політику царського уряду щодо польського населення,
з’ясувати його участь у суспільно-політичному, економічному і культур-
ному житті Києва.

Джерелом ознайомлення з цією інформацією є документи фондів
Київської міської думи та Київської міської управи, Київського інсти-
туту шляхетних дівчат, Київської першої чоловічої гімназії, Київської
губернської гімназії, Інспектора народних училищ першого району Київ-
ської губернії.

Частина із цих документів відноситься до кінця ХІХ – початку
ХХ ст. На їхній зміст вплинули політичні події – заворушення поляків
у Кракові та Галичині в 1846 р., повстання 1863 р., а особливістю їх є ха-
рактер реакції царського уряду на ці події та їхніх учасників. Розпорядчі
документи та циркулярні листи попечителя Київського навчального
округу на адресу директора першої Київської гімназії дають змогу
простежити заходи, що здійснювалися царськими чиновниками в галузі
освіти, а саме: здійснення нагляду за поведінкою, дисципліною, ви-
словлюваннями учнів з метою упередження відволікання їх від нав-
чальних занять та залучення до політичних подій. Серед документів –
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списки студентів Варшавського університету, виключених із нього за
участь у заворушеннях 5–14 квітня 1894 р., з вказівками про недопу-
щення їх до педагогічної діяльності.

Загальну тенденцію політики царського уряду в галузі народної освіти
можна простежити за документами, які містять заборону заміщення низки
посад у навчальних закладах особами польського походження, спільного
проживання на квартирах учнів росіян та поляків. Інтерес викликають
документи, які свідчать про політику царського уряду в галузі землеволо-
діння та посилення російського впливу на Правобеорежній Україні шляхом
залучення сюди російських землевласників, заборони придбання маєтків
особами польського походження.

У документах Київської міської управи за 1918 р. цікавими є витяг із
журналу зборів Київської міської думи про включення польських і єврей-
ських початкових шкіл до міської мережі шкіл, доповідна записка підко-
місії управи з польських шкіл до відділу народної освіти з питання прий-
няття заходів для закріплення приміщення по вул. Поліцейська, 6 за по-
льським училищем ім.Сенкевича та лист відділу народної освіти міської
управи про запрошення домовласника цього будинку до відділу для
підписання контракту і розрахунку за оренду приміщення, яке займало
училище.

Частина документів відноситься до 30-х років ХХ ст. і пов’язана з
заснуванням і діяльністю в м. Києві Польського педагогічного інституту
та Польського державного театру. Серед документів фондів Київської
міської ради депутатів трудящих – Постанова Ради Народних Комісарів
УСРР “Про будівництво Польського педагогічного інституту у м. Києві”,
що містить доручення Київській міськраді стосовно забезпечення
будівництва будівельними та сантехнічними матеріалами, переселення
мешканців з будинку на площадці будівництва, що підлягав зносу;
листування з питань ходу будівництва. У березні 1931 р. в м. Києві
відкрито Польський Державний театр. Звіти про його роботу містять
дані про кількісний та якісний склад акторської трупи, кількість вистав
та глядачів. Зокрема, за час з 1931 р. по вересень 1932 р. театр здійснив
82 вистави в м. Києві та 130 вистав – на виїзді. Серед них п’єси: “Ра-
бан” Вандурського, “Штурм Черноводів” Ковальського, “Гута” Кобеця,
“Громадська справа” Ясінського, “Двобій” Мокрієва. Театр протягом цьо-
го періоду побував на гастролях у містах Москві, Харкові, Мінську, Ві-
тебську, Одесі, Гомелі, Бобруйську, Кам’янці-Подільському, Вінниці, Жи-
томирі, Бердичеві та ін.

У фонді Польського педагогічного інституту знаходяться відомості
про набір студентів на факультети: соціально-економічний, аграрно-біо-
логічний, фізхімат, літературно-мовний, комдітруху, педолого-педагогіч-
ний, географічний; списки студентів, типові навчальні плани та програми,
звіти про їх виконання.

Подані нижче архівні документи вказщаної теми розміщено у хроно-
логічному порядку.
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№ 1
ЛИСТ КЕРУЮЧОГО КИЇВСЬКИМ НАВЧАЛЬНИМ ОКРУГОМ  ДО ДИРЕКТОРА УЧИЛИЩ

КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ З ПРИВОДУ ПОСИЛЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА УЧНЯМИ-ПОЛЯКАМИ

2 березня 1846 р.
Весьма секретно!

Г. Генерал Губернатор Бибиковъ от 28 февраля за № 141 уведомил
меня, что в Кракове и Галиціи, в недавнее время возникли беспорядки
и волненія: толпы людей, получивших названіе разбойников, произ-
вели возмущенія и их принуждены усмирять вооруженною силою.
Польскіе злоумышленники вознамерились распространить подобныя
действія и в управляемых им. Г. Генерал Губернатором губерніях, а
потому он, приняв со своей стороны надлежащие меры предос-
торожности, просит меня сделать распоряженіе, чтобы никто из обу-
чающихся в учебных заведеніях не мог быть вовлечен в какое либо
политическое предпріятіе, и не был бы совращен неопытностю в дела
преступныя и чтобы вообще в учебных заведеніях сохранился совер-
шенный порядок и спокойствіе.

Признаем нужным для достижения этой цели, усилить надзор за уче-
никами, преимущественно за взрослыми и особенно за теми из них, кото-
рые по образу мысли, по слабости характера, или по расположенію увле-
каться чужыми мыслями, будут признаны вами менее благонадежными,
я прошу Вас покорно:

1. Обращать постоянное, бдительное и неусыпное вниманіе на об-
раз мыслей учеников – поляков, живущих во вверенных Вам воспи-
тательных заведеніях; тайно, и в особенности для них незаметно, сле-
дить за всеми их поступками, речами и намереніями; удалять их от
всяких сношеній с чуждыми для заведений лицами и, в случае на-
добности, дозволять им свиданіе с посещающими их лицами (кроме
родителей) не иначе, как в присутствии надзирателей. В случае, если
бы в ком либо, паче чаянія, обнаружились злые намеренія, тот же час
доводить о том до моего сведенія.

2. Обязать Инспектора и Надзирателя посещать как можно чаще
учеников требующих надзора, живущих у родителей и родственников и
наблюдать за всеми их знакомствами и связями, сличив прежніе связи
с настоящими. Если чье либо поведеніе окажется сомнительным, то
о нем немедленно докладывать мне, равно как и о тех лицах, знакомых
с учениками, которые по Вашему мненію не заслуживают доверія в по-
литическом отношеніи.

3. Строжайше наблюдать, что бы все ученики исправно посеща-
ли классы и не были без Учителей или Надзирателей; о не бывших же
на лекциях тот час подробно узнавать: где и как они провели учебное
время?

4. О всем замеченном Вами, заслуживающем вниманія в каком бы
то ни было отношеніи, докладывать мне немедленно; о случаях же осо-
бенно важных, давать мне знать тот же час, во всякое время дня и ночи.
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Настоящие мое распоряженіе должно быть сохранено в совершенной
тайне и все исполнительные по этому действія должны быть прикрываемы
благовидными предлогами. В особенности прошу Вас внушить надзира-
телям, чтобы они в своих поступках и наблюденіях сохранили крайнее
благоразуміе и осторожность, дабы не обнаружить пред учащимися недо-
верія к ним начальства.

Управляющій Округом                   (підпис)
Правитель Канцеляріи                   (підпис)
Держархів м. Києва, ф. 81, оп. 50, спр. 10, арк. 1, 3. Бланк, рукопис.

№ 2

ЛИСТ КЕРУЮЧОГО КИЇВСЬКИМ НАВЧАЛЬНИМ ОКРУГОМ ДИРЕКТОРУ УЧИЛИЩ

КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА УЧНЯМИ З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ЇХ
ВІД ПОЛІТИЧНИХ ВПЛИВІВ

 9 березня 1846 р.
Секретно

Вследствіе известных Вам из предложенія моего от 2 Марта сего
года беспорядков в Кракове и Галиціи, Г. Министр Народного Про-
свещенія от 23го февраля за № 274 просит меня поставить в обязанность
начальникам заведеній, в особенности в пограничных губерніях,
обращать самое бдительное вниманіе на внутренній и внешній порядок
в них; усилить наблюденіе за дисциплиной между учащимися; охранять
их от всяких неблагоприятных, и тем паче злонамеренных внушений,
и тщательно преграждать как в недрах самих заведеній, так и вне их
пределов, всякіе покушенія совратить обучающееся юношество от учеб-
них занятий к замыслам политическим.

О таковом распоряжении Г. Министр Народного Просвещенія сооб-
щаю Вашему Высокоблагородію к точному и непременному исполнению,
в дополненіе к предложенію моему от 2 Марта за № 3.

Управляющій Округом       (підпис)
Правитель Канцеляріи       (підпис)
Держархів м. Києва, ф. 81, оп. 50, спр. 10, арк. 2. Бланк, рукопис.

№ 3

ЦИРКУЛЯР КИЇВСЬКОГО ГУБЕРНАТОРА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА КАЗНАКОВА КИЇВСЬКІЙ
МІСЬКІЙ ДУМІ ЩОДО ЗАБОРОНИ ПОЛЯКАМ ЗНОВУ НАБУВАТИ ЗЕМЕЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ У
“ЗАХІДНИХ ГУБЕРНІЯХ”

3 січня 1866 р.
Циркулярно

С полученного мною 30 декабря минувшего года Указа Правитель-
ствующего Сената от 23 того декабря за № 62630 по Высочайшему по-
велению, о воспрещении лицам польского происхождения вновь
приобретать имения в девяти западных губерниях препровождаю при



Полоніка

118

сем ... экземпляров для сведения и надлежащего, что до кого касается
исполнения.

Подписал: Генерал-Лейтенант    Казнаков
за Вице-губернатора Старший Советник  Делинский
И. д. Советника    Спасский
За столоначальника       (підпис)
Держархів м. Києва, ф. 17, оп. 4, спр. 1244, арк. 1. Бланк, рукопис.

№ 4

ЛИСТ ПОПЕЧИТЕЛЯ КИЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ ДИРЕКТОРУ КИЇВСЬКОЇ 1-Ї
ГІМНАЗІЇ ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛЬСЬКИХ СТУДЕНТІВ,
ВИКЛЮЧЕНИХ ІЗ ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

24 травня 1894 р.
Препровождая при сем список лиц, исключенных и уволенных из числа

студентов Варшавского Университета, имею честь уведомить Вас Мило-
стивый государь, что по распоряжению Г. Министра Народного Про-
свещения, изложенному в предложении от 30го

 истекшего Апреля за № 8637,
никто из этих лиц не должен быть допускаем к педагогической деятельности.

Подлинное подписал за Попечителя Помощник Попечителя Двора
Его Величества Камергер Граф Мусин Пушкин.

С подлинным верно:
За Правителя Канцеляріи       (підпис)
Держархів м. Києва, ф. 108, оп. 64, спр. 10, арк. 23. Рукопис, копія.
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Который
год в

университете

№ п/п Фамилія
и имя Курс Вероиспо-

виданіе
Приме-
чаніе

Физико-математического
факультета отделенія

естественных наук

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Нуттермильх Вацлав
Ціонемінскій Іосиф
Трелинскій Александр
Струмпер Эдуард
Милковскій Иван
Âàñèëüêî âñê³é Їосиф
Гриневецкій Болеслав
Кедржинскій Владимір
Міончинскій Іероним
Ротирскій Фаддей
Чувош Сигизмунд
Яблонскій Владислав
Крижижановскій Эдуард
Пржиборовскій Станислав
Чаплицкій Вацлав
Хрощицкій Антон

Отделеніе
математических наук

Бетхер Люціан
Езіоровській Феодор
Космальскій Станислав
Куропатвинскій Франц
Мацеіовській Їосіф
Милодровскій Адам
Олевскій Владислав
Ронталер Антон
Рутковскій Вацлав
Тарновскій Стефан
Высоцкій Павел
Витковскій Владислав
Меллерович Юліан
Нуттермильх Михаил

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

IV
III
III
III
III
III
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II

І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ

4
3
4
3
4
4
1
3
1
2
1
1
1
2
1
3

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
2
2

Еврейское
Р. Кат.
- ‘ -
Ев.
Р. Кат.
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -

Ев.
- ‘ -
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
Ев.
Р. Кат
- ‘ -
Р. Кат
- ‘ -
Ев.
Еврейское

№ 5
СПИСОК СТУДЕНТІВ ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, ВИКЛЮЧЕНИХ ІЗ УНІВЕРСИТЕТУ

ЗА УЧАСТЬ У ЗАВОРУШЕННЯХ 5/17 КВІТНЯ 1894 Р.
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Юридического факультета
Ковнацкій Владимір
Дульскій Іосіф
Супинскій Лев
Пеньковскій Николай
Поплавскій Мечислав
Лонцкій Станислав
Кошутскій Станислав
Зелинскій Людовик
Булгаровскій Станислав
Бобинскій Бронислав
Старорыпинскій Фаддей
Бялецкiй Владислав
Абрамович Витольд
Янкевич Леон
Боровскій Януш
Белинскій Михаил
Дембицкій Здзислав
Еленскій Владислав
Ендрыховскій Карл
Клочковскій Вячеслав
Краснодембскій Сигизмунд
Мастельскій Стефан
Малиновскій Сигизмунд
Миткевич Иван
Печинскій Пій
Ржимовскій Григорій
Ридыгер Густав
Слевинскій Станислав
Таубвурцель Адам
Галецкій Фаддей
Дуткевич Феликс
Жмудскій Вацлав
Знатович Стефан
Казновскій Людовик
Крынскій Казимір
Сколимовскій Мечислав
Сливинскій Антон
Тишка Казимір
Французович Іосиф
Шенк Мечислав
Медицинского факультета

Збержховскій Людовик
Коссобудскій Шимон
Лазарович Клеменс
Псарскій Іосиф
Моравскій Степан

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75

IV
IV
III
III
III
III
III
II
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

V
V
V
V
V

4
4
3
3
3
3
3
2
2
4
1
1
1
1
2
1
3
1
2
1
3
1
3
1
1
1
2
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2

7
6
5
5
6

Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
Ев.
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -

Р. Кат
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
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Шумковскій Стефан
Ясинскій Адам
Врочинскій Казимир
Гартинскій Вацлав
Грудзинскій Сигизмунд
Домбровскій Казимір
Залевскій Феофил
Кіевскій Иван
Лорентович Леонард
Масловскій Йосиф
Мишевскій Станислав
Мушинскій Станислав
Янковскій Виктор
Ендржеевскій Яков
Кароли Александр
Куропатвинскій Александр
Малковскій Адам
Ущинскій Эдуард
Тренкнер Генрих
Бейн Казимір
Будзинскій Казимір
Битковскій Сигизмунд
Высокинскій Станислав
Киркор Дмитрий
Куницкій Ричард
Мишевскій Станислав
Силиванович Казимір
Борнштейн Мойде-Давид
Бржостовскій Андрей
Вронскій Витольд
Гагмаер Станислав
Гастман Феликс
Глинскій Георгій
Гнус Янь
Дворжанчик Казимір
Домагальскій Людомір
Дылевскій Владимір
Дюбоа Мечислав
Жмиградскій Генрих
Завадзскій Генрих
Заленскій Тадеуш
Квятек Іосиф
Корчак Станислав
Крашевскій Вацлав
Мацераковскій Антон
Мешковскій Юліан
Отто Казимір
Сайкевич Адам

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

V
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
III
III
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

6
6
5
6
4
4
4
5
4
4
6
5
4
7
4
3
6
5
3
3
2
3
2
3
2
3
3
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1

- ‘ -
- ‘ -
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
Ев.
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
Православное
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
Еврейское
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
Еврейское
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
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Слюбовскій Стефан
Стилькр Павел
Тыминскій Карл
Цехонскій Вячеслав
Шамота Карл
Шимановскій Феликс
Ярнинскій Франц
Войцицкій Игнатій
Гоздзицкій Вацлав
Гутковскій Ромуальд
Духновскій Ігнатій
Куліговскій Казімір
Лижкій Вацлав
Новак Станислав
Обезерскій Маріам
Пренковскій Петр
Черкевич Здзислав
Эйхлер Витольд
Яроцкій Адам
Дудзинскій Иван
Залуска Иван
Киркор Михаил
Кунчинскій Станислав
Лукашевич Густав
Поплавскій Антон
Пащинскій Владислав
Радлинскій Сигизмунд
Свентецкій Станислав
Тончевскій Каземір
Чериявскій Петр
Ястржембскій Маріан

Историко-
филологического

факультета
Островскій Станислав

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

155

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

I

1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
3
3
3
2
2
3
2

1г. 1м., пост. слу

3
3
3
2
3

1

- ‘ -
- ‘ -
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
Ев.
Р. Кат
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
Р. Кат
- ‘ -
Православное
Православное
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -
- ‘ -

- ‘ -

Р. Кат

За Правителя Канцеляріи           (підпис)

Держархів м. Києва, ф. 108, оп. 64, спр. 10, арк. 24–25. Рукопис, копія.
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№ 6
ЛИСТ ПОПЕЧИТЕЛЯ КИЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ ДО ДИРЕКТОРА КИЇВСЬКОЇ
ПЕРШОЇ ГІМНАЗІЇ ЩОДО СТУДЕНТІВ, ВИКЛЮЧЕНИХ ІЗ ВАРШАВСЬКОГО ВЕТЕРИНАРНОГО
ІНСТИТУТУ ЗА УЧАСТЬ У ПОЛІТИЧНІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ

2 червня 1894 р.
Из числа студентов Варшавского ветеринарного Института исключа-

ется Юліан Плоскій и увольняются Казимір-Євстахій Рудницкій и Осип-
Богуслав Гузовский за участіє их в бывшей в г. Варшаве 5 Апреля текущего
года политической демонстраціи.

Об этом имею честь уведомить Вас, Милостивый Государь, согласно
предложенія Г. Министра Народного Просвещенія от 18 Мая сего года за
№ 9838.

Подлинное подписал Попечитель В. Вельяминов-Зернов
С подлинным верно:
За Правителя Канцелярiи                   (підпис)
Держархів м. Києва, ф. 108, оп. 67, спр. 10, арк. 17. Рукопис, копія.

№ 7
ЛИСТ ПОПЕЧИТЕЛЯ КИЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ ДИРЕКТОРУ КИЇВСЬКОЇ 1-Ї
ГІМНАЗІЇ ПРО НЕОЮХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ ЗВІЛЬНЕННЯ У ВІДПУСТКУ У
ЦАРСТВО ПОЛЬСЬКЕ ВИХОВАНЦІВ ПОЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

20 жовтня 1894 р.
На основаніи Высочайшего повеленія 30 Мая 1867 года, при уволь-

неніи студентов Университетов и воспитанников других учебных заведеній
польского происхождения в отпуски в Царство Польское и в западные
Губерніи Имперіи, учебные Начальства обязаны сообщать об этом На-
чальнику той Губерніи, в которую увольняется студент или воспитанник.

Между тем из сообщенных в настоящее время Министерством Внут-
ренних Дел в Министерство Народного просвещения данных усматри-
вается, что учебные заведенія допускают в этом отношеніи нарушенія уста-
новленного порядка и не редко вместо непосредственных сношений с
Начальниками Губерній и с варшавским Обер-Полиціймейстером, входят
в сношенія с Главным Начальником как Царства Польского так и западных
Губерній. Принимая во вниманіе, что циркулярным предложеніем Ми-
нистерства Народного Просвещенія от 3

го
 Декабря минувшего года за

№ 21357, уже предложено Начальствам учебных заведеній вверенного мне
Округа неукоснительно выполнять установленные Высочайшим повеле-
ніем 30 Мая 1867 года правила о порядке увольненія воспитанников по-
льского происхожденія в отпуск в Царство Польское и западные Губерніи
Имперіи, согласно предложенію Г. Министра Народного Просвещенія
от18 Мая сего года за № 9838. Подлинное подписал Попечитель
В. Вельяминов-Зернов.

С подлинным верно:
За Правителя Канцелярiи       (підпис)
Держархів м. Києва, ф. 108, оп. 67, спр. 10, арк. 17. Рукопис, копія.
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№ 7
ЛИСТ ПОПЕЧИТЕЛЯ КИЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ ДИРЕКТОРУ КИЇВСЬКОЇ 1-Ї
ГІМНАЗІЇ ПРО НЕОЮХІДНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ ЗВІЛЬНЕННЯ У ВІДПУСТКУ У
ЦАРСТВО ПОЛЬСЬКЕ ВИХОВАНЦІВ ПОЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ

20 жовтня 1894 р.
На основаніи Высочайшего повеленія 30 Мая 1867 года, при уволь-

неніи студентов Университетов и воспитанников других учебных заведеній
польского происхождения в отпуски в Царство Польское и в западные
Губерніи Имперіи, учебные Начальства обязаны сообщать об этом Началь-
нику той Губерніи, в которую увольняется студент или воспитанник.

Между тем из сообщенных в настоящее время Министерством Внут-
ренних Дел в Министерство Народного просвещения данных усматри-
вается, что учебные заведенія допускают в этом отношеніи нарушенія ус-
тановленного порядка и не редко вместо непосредственных сношений с
Начальниками Губерній и с варшавским Обер-Полиціймейстером, входят
в сношенія с Главным Начальником как Царства Польского так и западных
Губерній. Принимая во вниманіе, что циркулярным предложеніем Ми-
нистерства Народного Просвещенія от 3

го
 Декабря минувшего года за

№ 21357, уже предложено Начальствам учебных заведеній вверенного мне
Округа неукоснительно выполнять установленные Высочайшим повеле-
ніем 30 Мая 1867 года правила о порядке увольненія воспитанников по-
льского происхожденія в отпуск в Царство Польское и западные Губерніи
Имперіи, согласно предложенію Г. Министра Народного Просвещенія от
30 минувшего Сентября за № 17850, имею честь покорнейше просить Вас,
Милостивый Государь, об неуклонном исполненіи требованій означенного
Высочайшего повеленія со всевозможною точностью и по поводу уволь-
ненія воспитанников в отпуск входить в сношенія не с Главными Началь-
никами Царства Польского и западных Губерній, а с начальниками Гу-
берній, и в частности в отношеніи г. Варшавы – с Варшавским Обер-По-
лиціймейстером, как лицом ведущим наблюденіе за учащеюся молодежью
в Варшаве. Подлинное подписал Попечитель В. Вельяминов-Зернов.

С подлинным верно:
За Правителя Канцеляріи       (підпис)
Держархів м. Києва, ф. 108, оп. 67, спр. 10, арк. 1. Рукопис, копія.

№ 8
ЛИСТ ПОПЕЧИТЕЛЯ КИЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ ІНСПЕКТОРУ НАРОДНИХ

УЧИЛИЩ 1-Ї РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД

ОСОБАМИ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОСТІ
 22 червня 1905 р.

Совершенно конфиденціально
Г. Министр Народного Просвещенія конфиденціальным предложеніем

от 31 истекшего Мая за № 379, уведомил меня, что, на основаніи ВЫСО-
ЧАЙШЕГО повеленія І мая 1905 года, следующіе должности не подлежат
замещенію в 9 западных губерныях лицами польского происхожденія:
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Директоров, Инспекторов и начальствующих лиц правительственных
и пользующихся правами правительственных учебных заведений.

Преподавателей: русского языка и словесности, исторіи и географіи
и педагогіки.

Всех должностей в начальных училищах, кроме должностей законо-
учителей римско-католического исповеданія, которые должны быть заме-
щаемы духовними лицами сего исповеданія, а при неименіи таковых свет-
скими учителями, но не иначе, как принадлежащих к сему же вероиспо-
веданію.

Об этом имею честь уведомить Вас, Милостивый Государь, для све-
денія и руководства. – Подлинное подписал Попечитель Вл. Беляев
Скрепил Правитель Канцеляріи Н. Богданов.

С подлинным верно: Правитель Канцеляріи Н. Богданов
Держархів м. Києва, ф. 99, оп. 2, спр. 32, арк. 146 а. Машинопис, копія.

№ 9
ЛИСТ ПОПЕЧИТЕЛЯ КИЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ ДИРЕКТОРУ КИЇВ-
СЬКОЇ 1-Ї ГІМНАЗІЇ ЩОДО НЕДОПУСТИМОСТІ СПІЛЬНОГО ПРОЖИВАННЯ В КВАР-
ТИРАХ УЧНІВ РОСІЯН І ПОЛЯКІВ

3 березня 1911 р.
При ревизіи одного реального училища во вверенном мне округе об-

наружилось, что администраціей учебного заведенія разрешено держать
квартиры лицам польской національности, с правом иметь на квартире,
кроме поляков, русских учеников.

Считая совершенно недопустимым совместное проживаніе на учени-
ческих квартирах воспитанников русской и польской національностей у
квартиросодержателей поляков, об изложенном сообщаю Вам, Милости-
вый Государь, для надлежащих распоряженій.

Подлинное подписал: Попечитель Округа П. Зилов, скрепил:
Правитель Канцеляріи В. Цихоцкій

С подлинным верно:
Правитель Канцеляріи             В. Цихоцкій
Сверял:
Столоначальник       (підпис)

Держархів м. Києва, ф.108, оп. 84, спр. 10, арк. 23. Машинопис, копія.

№ 10
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ПІДКОМІСІЇ З ПОЛЬСЬКИХ ШКІЛ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ УПРАВИ У
ВІДДІЛ НАРОДНОЇ ОСВІТИ ПРО ВІДМОВУ ДОМОВЛАСНИКА БУДИНКУ В ОРЕНДІ
ПРИМІЩЕННЯ ПОЛЬСЬКОМУ УЧИЛИЩУ ІМ. СЕНКЕВИЧА

6 серпня 1918 р.
Настояним спешу заявить, что в училище им. Сенкевича Полицейская

№ 6, домовладелец пользуясь каникулярным отсутствіем заведующего за-
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нял училищное помещеніе и отказывается в дальнейшем найме такового
под данное училище.

Так как помещеніе это является необходимым для нужд училища
им. Сенкевича, то Подкомиссія настоящим просит принять немедленные
экстренные меры для закрепленія данного помещенія за сказанным
училищем.

Председатель:       (підпис)
За секретаря:       (підпис)

Держархів м. Києва, ф. 163, оп. 21, спр. 483, арк. 3. Машинопис.

№ 11
ЛИСТ ВІДДІЛУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ УПРАВИ ДОМОВЛАСНИКУ Г. М.
ЖУРАВЛЬОВУ З ПРИВОДУ ПРОДОВЖЕННЯ ОРЕНДИ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПОЛЬСЬКОГО

УЧИЛИЩА ІМ. СЕНКЕВИЧА

13 серпня 1918 р.
Оставляя за собой помещеніе занимаемое городским польским имени

Г. Сенкевича училищем еще на один год, Отдел Народного Образованія
просит пожаловать Вас в канцелярію Отдела для подписанія контракта
и расчета по найму помещенія за прожитое время.

Член Управы       (підпис)
Делопроизводитель       (підпис)
Держархів м. Києва, ф. 163, оп. 21, спр. 483, арк. 2. Бланк, Машинопис.

№ 12
ВИТЯГ ІЗ  ЖУРНАЛУ ЗБОРІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ ПРО ПРИЙНЯТТЯ У ВІДАННЯ
МІСТА ПОЛЬСЬКИХ І ЄВРЕЙСЬКИХ ПОЧАТКОВИХ УЧИЛИЩ

1 грудня 1918 р.
Копія

Доклад члена Городской Управы, заведующего Отделом Народного
Образованія С. О. Серополко о принятіи о веденіе города польских и ев-
рейских начальных училищ.

Копія доклада и состоявшегося по оному постановленія городской
управы c указаніем источника на покрытіе предстоящих расходов, прило-
жена к сему журналу.

При дебатах после речи гласного Я. Л. Шлезингера Дума, отклонив
предложеніе о прекращеніи преній, приняла предложеніе о закрытіи списка
ораторов и об ограниченіи времени речей 5-тью минутами. После принятія
Думой доклада гласный Я. Л. Шлезингер предложил поручить Комиссіи
по Народному Образованію в ближайшее время разработать проект вклю-
ченія в общую городскую сеть и остальных школ, не включенных в сеть.

Думаопределила: доклад принять к исполненію и постановленіе Го-
родской Управы об источнике для покрытія предстоящих расходов утвер-
дить. Просить Комиссію по Народному Образованію при составленіи сме-
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ты на 1918 год иметь в виду указанное в докладной части сей статьи жур-
нала предложеніе гласного Л. Я. Шлезингера.

Верно:
Делопроизводитель,       (підпис)
Держархів м.Києва, ф. 163, оп. 21, спр. 483, арк. 1, 2, 3. Машинопис, копія.

№ 13
ВИТЯГЗІ ЗВІТУ ПРО РОБОТУ ПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕАТРУ В КИЄВІ З ЧАСУ ЙОГО
ОРГАНІЗАЦІЇ

[Не пізніше серпня 1932 р.]
З початку організації театру (1930 рік) завдяки націонал-опортуніс-

тичному та безгосподарчому керівництвові театр протягом 7 місяців не
проводив майже ніякої праці, коли не лічити невеличких 1-но актових
п’єс, що виставлено декілька разів по клубах, що правда в той час було
відсутнє приміщення для вистав та відсутність репертуарів, але таке став-
лення минулого керівництва (керівництво Вандурського) призвело до пов-
ної безгосподарності і на лютий місяць 1931 р. дефіцит становив понад
60.000 крб., повна відсутність репертуару (коли не лічити почату роботу
над п’єсою “Гута”, яку потім перероблювано майже заново) нездорова
атмосфера всередині колективу театру аж до антирадянських виступів,
відсутність виробничо-фінансового плану тощо.

В лютому місяці 1931 р. було знято керівництво театру і з цього часу
театр фактично почав свою нормальну роботу, наслідком чого була виго-
товлена велика п’єса і 3-го Березня було офіційне відкриття Польського
Державного Театру в м. Києві, що правда відсутність сталого приміщення
та твердого бюджету відбились на його повсякденній роботі.

І. ВИРОБНИЧА ПРАЦЯ
За 1931 рік починаючи з Лютого місяця було пророблено слідуючу

виробничу роботу:
Дано в Києві за час Березень-Квітень-Травень місяці 11 вистав і охоп-

лено глядача 1732 чоловіка.
Дано під час літньої подорожі Червень-Липень-Серпень – 39 вистав,

обслужено: Харків, Москва, Мінськ, Вітебськ; Вересень місяць – відпустка
і Жовтень місяць – підготовча робота.

Дано в Києві за час Листопад-Грудень місяці 19 вистав і охоплено
5.092 чоловіка, в них був і культпохід, і інтернаціональний вечір.

В 1931 році було виготовлено такі п’єси:
1.“Гута” – Кобеця, 2.“Хліб” – Кіршена, 3.“Двобій” – Мокріє-

ва, 4.“Громадська справа” – Б. Ясінського, перші 3 п’єси перекладні, а ос-
тання оригінальна польська.

За 1932 р. (Січень-Вересень) пророблено таку виробничу роботу:
Дано в Києві за час Січень-Лютий, Березень, Квітень – 52 вистави

і охоплено глядача 14.003 чоловік,
з них 9 культпоходів, 10 інтернаціональних вечорів і 5 підшефних

вечорів.
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Дано під час літньої подорожі: Травень, Червень, Липень, Серпень:
91 вистава, обслужено: Каменець-Подільск, Могілев-Подільск, Проскурів,
Вінниця, Житомир, Бердичів, Одеса, Мінськ, Гомель, Бобруйськ і Поль-
ський район Дзержинське Б. С. Р. Р.

В 1932 році було виготовлено п’єси: 1) “Рабан” – Вандурського і
2) “Штурм Черноводів” – Ковальського, обидві п’єси польські оригінальні.

ІІ. ОБСЛУГОВУВАННЯ СЕЛА
В 1931 р. театр виділив 2 бригади, які обслужили 26 сіл, Проскурів-

ського Волочиського і Мархлевського районів, 2-х актовою п’єсою “Чер-
воний сів” та концерти.

В 1932 році театр в Квітні місяці виділив на посівкампанію бригади,
які обслужили 29 сіл, видали 2 стінгазети і районну газету, в Мархлевсь-
кому, Новоград-Волинському, Олевському районах зі спеціально приго-
товленим концертним репертуаром.

Крім того, під час праці в СРР було виділено 2 бригади, які обслужили
в Польському р-ні ім. Дзержинського 12 колгоспів і радгоспів, а також
давши в самому районі Дзержинське (б. Койданово) 4 вистави –2 “Гро-
мадська справа” і 2 “Рабан”.

Під час перебування бригад на селах як в минулому так і в цьому
році провадилась громадська виховна робота серед самодіяльних драма-
тургів, в роботі сільбудів тощо.

ІІІ. КУЛЬТВИХОВНИЧА, ГРОМАДСЬКА ТА ШЕФРОБОТА
За час з березня 1931 року по вересень 1932 року по підприємствам,

полькультустановам, військовим частинам та у підшефників дано
167 безкоштовних концертів, ця робота була в порядку культвилазок. За
цей час дано 58 доповідів нацкультбудівництві і популяризації театру. Для
підшефників та польклубу було виділено керівників художніх гуртків.

За проведену культвиховничу та громадську роботу театр має численні
відгуки та в 1932 році під час літньої подорожі від Каменець-Подільських
спортивних та професійних організацій театр одержав Червоного Прапора.

Театр включився в Сталінську Культестафету.

ІV. СКЛАД ТЕАТРУ
В 1931 р. 60 чоловік                                              В 1932 р. 93 чол. і крім

цього 12 чол. приймається
на зимову сезонну роботу

По соцстану
В 1931 р. 1932 р.
Робітн. 35, служб. 58

По національності
1931 р. Робітн. 13, служб. 47

Поляків 24, укр. 9, євр. 20,
росіян 6, білор. 1
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По фаху
1931 р. 1932 р.
художній персонал 29 художній персонал 46
господ. -технічн. 28 господ. -технічн. 42
адміністратор 3 адміністратор 5
Держархів м. Киэва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 4975, арк. 16–17. Машинопис, копія.

№ 14
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ В СПРАВАХ НАЦМЕНШИН ПРИ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКРАДІ
 З ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ПРО РОБОТУ ПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕАТРУ

 28 березня 1934 р.
Присутні: Члени нацменкомісії т.т. Ройтман, Батаговський, Горелік.
Представники організацій:

т. Бальцерек – директор польдерж. театру.
т. Лакштанова – міськнаросвіта.
т. Газінський – Будинку євр. прол. культури

Слухали:
І. Доповідь про роботу польського держтеатру за 1934 рік.

(тов. Бальцерек).
Висловились т. т. Батаговський, Рейтман.
Постановили:

1. Констатувати, що в роботі Польдержтеатру за відчутний час
є певний злам щодо покращення господарчо-фінансового стану (закін-
чення плану 1933 року без дефіциту), матеріально-побутових умов ак-
торів, організації робітничого глядача, і значне збільшення кількості за-
критих вистав.

2. Керівниками театру вжито заходів щодо боротьби з нездоровими
та антирадянськими настроями внесеними в акторський колектив класово-
ворожими контрреволюційними елементами.

3. Дирекція театру поставилась уважно до підбору ідеологічно-ви-
триманого репертуару, як оригіналів так перекладів.

4. Театр стимулює висування молодих акторів та максимально вико-
ристовує студентів польсектороінституту ім. Лисенка.

Недоліки такі:
1. Польський держтеатр недостатньо зв’язаний підприємствами, де

працюють компактні маси робітників – поляків і зовсім мало проводить
масової роботи на підприємствах;

2. Приміщення театру потребує ремонту, зокрема, треба сцену пере-
будувати, розширити, без чого дальше не можна буде проводити роботу.

3. Велика частина акторів не забезпечена житлом, що дуже відбиває-
ться на їх роботі.

4. Актори здебільшого недостатньо володіють літературною польсь-
кою мовою.

Вважаючи на те, що польський держтеатр є театр всеукраїнського
значення й має взагалі велике значення в справі художнього обслугову-
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вання робітників та колгоспників поляків, щоб закріпити досягнення, що
він має, та забезпечити його дальший розвиток, вважати за потрібне:

1. Адміністрації вжити заходів до ще більшого покращення матеріаль-
но-побутових умов акторів, зокрема вжити негайно заходів щодо забезпе-
чення житлоплощею, щоб закріпити кращих витриманих робітників за
театром.

2. Опрацювати протягом ближчих 2-х декад питання про організацію
при театрі студії длч підготовки акторських кадрів і надалі використовувати
для практичної роботи студентів польсектору ін-ту Лисенка.

3. Адміністрації подбати про своєчасний добір ідеологічно-витрима-
ного репертуару 1935 р., притягнувши до попереднього перегляду всіх п’єс
актив польських робітників, науковців та ін.

4. Адміністрації разом з профорганізацією утворити гурток для ви-
вчення артистами польської мови та утворити потрібні умови, щоб кожний
артист міг попрацювати для підвищення знань з польмови (придбати від-
повідну літературу, журнали, газети польмовою).

5. Під час перебування театру в Києві більше практикувати виїзди
художньої бригади на підприємства для проведення конкретної роботи,
включаючи її загальний план культсектору підприємства.

Дирекції максимально зменшити адмінвидатки театру.
6. Будинку польської пролетарської культури в своїй роботі популя-

ризувати серед робітників та трудящих польдержтеатр.
Доручити тов. Батаговському прослідкувати за виконанням цієї

постанови.
Голова     Рейтман
Секретар    Гетерман
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6726, арк. 1–2. Машинопис, оригінал.

№ 15
ПОСТАНОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР ПРО БУДІВНИЦТВО СПОРУД ДЛЯ
ПОЛЬСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ В М. КИЄВІ

19 квітня 1935 р.
1. Встановити такі строки закінчення і здачі до експлуатації будів-

ництва: гуртожитла – 15 серпня 1935 р., учбового корпуса – 1 вересня
1935 року.

Зобов’язати трест “Укрцивільбуд” (т. Рубана) протягом декади, закін-
чити складання проекта організації робіт та повністю забезпечити будів-
ництво робочою силою і транспортом.

Зобов’язати Наркомкомгосп (т. Полякова) забезпечити закінчення всіх
робочих рисунків будівництва до І-го травня 35 р.

2.Зобов’язати Київську міськраду повнотою забезпечити будівництво
польського педагогічного інституту будівельними та сантехнічними мате-
ріалами з фондів, відпущених міськраді для міського будівництва.

Зобов’язати Київську міськраду виділити для будівництва інституту
в ІІ-му кварталі 1935 р. такі фонди матеріалів:
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Ліс кругляк – 300 куб. мт.
Ліс пиляний – 700 куб. мт.
Цемент – 300 тонн
Залізо сортове – 40 тонн
Залізо дахове – 6,7 тонн
Балки двотаврові – 5 тонн
Цвяхи – 2 тонн
Труби газові – 3 тонн
Труби чавунні – 3 тонн
Радіатори – 600 кв. мт.
Котли – 112 кв. мт. (пов. нагріва)
Білила – 400 кгр.

3. Щоб забезпечити негайне розгортання робіт на площадці, зобов’я-
зати Київську міськраду:

а) до 20 квітня 1935 р. виділити з Київських цегельних заводів 100 тис.
штук цегли будівництву польського педінституту;

б) виділити на ІІ квартал 1935 р. 1100 тис. шт. цегли, забезпеченими
нарядами перевозок на травень – червень 1935 року;

в) не пізніш 20 квітня 1935 р. переселити мешканців з будинку на пло-
щадці будівництва, що підлягає зносу.

4. Зобов’язати ДУРП протягом квітня 1935 р. забезпечити перевезення
з Кременчука (пристань Чиканівка) до Києва 1200 куб. мт. каміння, пот-
рібного на будівництво інституту.

5. Нарком освіти (персонально т. Хвиля) та Київський міськраді /пер-
сонально – т. МЕЖУЄВ/ взяти під постійний догляд виконання всіх ро-
біт будівництва у встановлені строки.

Голова Ради народних комісарів УСРР           П. Любченко
Керівник Справ РНК УСРР                    Г. Дроб
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6522, арк. 18. Машинопис, копія.

№ 16
ЛИСТ НАЧАЛЬНИКА БУДІВЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДО
КЕРІВНИКА СПРАВ МІСЬКРАДИ ПРО ВИДІЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ
БУДІВНИЦТВА ПОЛЬСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ

5 травня 1935 р.
Повідомляємо Вас, що відповідно до постанови РНК УСРР ч. 401,

Президія Міськради, затверджуючи розподіл фондових будматеріалів на
ІІ-й квартал (постанова ч. 101/76 від 23 квітня), ствердила виділення По-
льському Педінституту всіх фондів, які визначено в постанові РНК УСРР.

Що до місцевих будматеріалів, то відповідно до тієї-ж постанови РНК,
Польському Інституту виділено 1100 тис. цегли (в квітні – 100 тис. штук,
і травні – 150 тис. штук в червні – 850 тис. штук).

Нач. Будуправління
Міськради               Юзефович
Кер. планово-економічн. від.      Русинов
Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6522, арк. 25. Машинопис.
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Ганна Волкотруб

ПРАЦІ ПОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ
1920–1930-Х рр. У ОЦІНЦІ ПИЛИПА КЛИМЕНКА

Пилип Васильович Клименко (1887–1955) – талановитий вчений-іс-
торик, автор грунтовних праць з історії соціально-економічної історії Ук-
раїни XVII–XIX ст., організатор архівної справи в Україні періоду УНР
під проводом Директорії. Видані ним джерелознавча праця “Цехова книга
бондарів, стельмахів, колодіїв, столярів міста Кам’янця-Подільського від
1601 до 1803 рр.” (К., 1932), монографії “Западно-русские цехи XVI–
XVIII ст. (К., 1914), “Цехи на Україні. Вип. 1. – Т. 1. Суспільно-правні
елементи цехової організації” (К., 1929) та серія досліджень і статей, серед
яких: “Компути та ревізії XVIII століття” (Український археографічний
збірник. Вип. 3. – К., 1930), “Місто й територія на Україні за Гетьманщини
(1654–1767 рр.)”, “До історії м. Ніженя”, “Украшенной портрет” військо-
вого отамана Чепіги та “Козак-запорожець”, “Матеріали до історії цехів
м. Літок на Чернігівщині”, “Записова книга Люблінського спаського братс-
тва 1551–1637 рр.” у “Записках історико-філологічного відділу ВУАН” за
1926–1928 рр. та ін. (загалом понад 50 опублікованих робіт), не втратили
наукової вартості й сьогодні.

У другій половині 1920-х років, після повернення в Україну академіка
М. С. Грушевського, П. В. Клименко пов’язує свою дослідницьку діяль-
ність з Науково-дослідною кафедрою історії України ВУАН як дійсний
член. Ця організована та очолювана М. С. Грушевським інституція, що
об’єднала навколо себе багатьох провідних істориків України, ставила
своїм завданням організовувати дослідження з історії України та готувати
наукових дослідників і викладачів для вищих фахових наукових установ
із загальної історії культури і соціального розвитку.

Не випадково в 1925–1930-х рр. переважна більшість публікацій
П. В. Клименка з’явилася саме у друкованому органі історичної секції
ВУАН – журналі “Україна”, вихід якого було поновлено 1924 р. Журнал
публікував статті і замітки з політичної, економічної і культурної історії
України новіших і давніх часів, а також матеріали з літератури, фольклору,
мови, археології, етнографії і краєзнавства України. У розділі “Критика,
звідомлення, обговорення” вміщувались рецензії, огляди, критичні студії,
статті про українські та закордонні видання.

П. В. Клименком у 1924–1927 рр. були написані кілька рецензій на
типові для польської консервативної історіографії роботи польських істо-
риків, публіцистів, письменників. Це, зокрема, рецензії на розвідки Фран-
цішка Равіти-Гавронського “Останній Хмельниченко”, опублікованої
1919 р.; Генрика Пашкевича “З історії польсько-угорського суперництва
на території Галицької Русі в XIV столітті (Три трактати 1350–1352 рр.)”
та Здзіслава Стронського “Сваволя українна наприкінці XVI ст.”, які ви-
йшли друком 1924 р.; Станіслава Закшевського “Вплив російської справи
на Польську державу у XIV ст.”, надрукованої 1922 р.



Полоніка

133

Автори цих розвідок висвітлювали історію відносин Русі, Велико-
польщі та Малопольщі протягом XIV ст., розглядали проблеми польського
державотворення у II половині XIV ст., польсько-державну військову акцію
проти козацького війська Лободи і Наливайка та проблеми внутрішніх
стосунків на Україні в часи суспільно-політичного формування козацтва.

Детальний аналіз П. В. Клименком праць польських дослідників свід-
чить про глибоке знання вченим історичних документів, зокрема, таких,
як польські державні акти 1350–1352 рр. та листи Жолкєвського 1596 р.,
історії українсько-польських відносин періоду XIV–XVII ст., процесу втяг-
нення Галицької Русі до складу польського королівства за часів Казимира
Великого, виявлення угорсько-польської політичної конкуренції стосовно
“підбиття” галицько-волинської території, історії козацького руху 1655–
1679 рр., класові та суспільно-політичні протилежності в Україні цього
періоду, а також про критично-аналітичний підхід до публікацій такого
жанру та спробу осмислити спірні питання українсько-польських стосун-
ків. Автор рецензій відмічав тенденційність та методологічну невитрима-
ність праць польських дослідників, фрагментарність використання авто-
рами наявних документальних матеріалів, однобоке висвітлення історич-
них подій та провідних ідей польської політики.

Подані в добірці документи є републікацією маловідомих праць
П. В. Клименка, які засвідчують не лише його широкий науковий світогляд,
але й дають ключ до розуміння ним концепцій польської історіографії
початку XX ст. і водночас демонструють принципову позицію науковця –
прагнення до об’єктивності в історичних дослідженнях.

№ 1

РЕЦЕНЗІЯ П. КЛИМЕНКА НА КНИГУ Ф. РАВІТИ-ГАВРОНСЬКОГО1 “ОСТАННІЙ
ХМЕЛЬННИЧЕНКО” (ПОЗНАНЬ, 1919, 171 С.)

Автор оперує, як і в инших творах, методом описово-ілюстративним:
з ріжних джерел витягає відповідні кусники, звязує їх у схематичну дію
і малює ніби розвій політичної акції останнього Хмельниченка2: це
завдання автора. Нещаслива доля всіх нащадків Б. Хмельницького навела
його на думку з’ясувати причину цієї фатальности на прикладі його сина,
що залишив найбільше слідів. Та автор не опанував матеріялу з часів
руїни, як відомо дуже ріжноманітного, часто суперечного, хиткого.
Юр. Хмельницький зовсім мало висовується з шерегу його сучасників. Ав-
тор не охоплює його діяльности в цілому, минає його працю внутрішнього
урядування, як гетьмана, не виясняє його монашеський побут (цікаву справу,
чому Хмельницький зрікся гетьманства і пішов у монастир, R.-G. зовсім не
зачіпає), коротко кажучи R.-G. не поглиблюється в причини й сковзається на
поверхні тодішніх політичних подій. Не має він розуміння класових і су-
спільно-політичних протилежностей на Україні, які лежали в основі всіх
політичних вчинків такого флюгера-діяча, як Юр. Хмельницький. А між тим
Поляки сучасники добре розуміли ці класові суперечності, та й сам R.-G.
в деяких місцях вихоплюється мимоволі й зраджує свою наївність, здається
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удавану. Наприклад, R.-G. зазначає, що вже в часи боротьби за лівобережну
Україну польського короля й гетьмана Тетері3 у козаків з’явилася ідея піддання
Туреччині: з’явилася вона з тієї причини, що з Річчю Посполітою вони зірвали
й повернутися не хотіли, бо не мали наміру вернути “фортуни” шляхетські,
захоплені ними, а з другого боку й Московських бояр не бажали (стор. 98).
Áî ðî òüáà çà ï î âåðí åí í ÿ ì àºòí î ñòåé çàñë³ï ëÿëà î ÷³ ï î ëüñüêèì  ï î ë³òèêàì
òî ãî  ÷àñó ³ âî í è ç-çà öüî ãî  í å áà÷èëè ï î ë³òè÷í î ãî  çí à÷³í í ÿ ï ðèí àëåæí î ñòè
Óêðà¿í è Ð³÷³ Ï î ñï î ëèò³é4 хоч би й цілком козацької. В той же час, як
Юр. Хмельницький, будуючи свій політичний ідеал, не добачав класової
суперечности його та бажань рядового козацтва, Rawita-Gawroсski цей
основний чинник помилок Юрка Хмельницького не відзначає і нарочито
випускає всі соціальні моменти політичної роботи його й инших сучасників.

Та уважне читання дасть належний матеріял для самостійного зрозу-
міння процесу, хоч і без розуміння самого “героя” досліду Ю. Хмельницького.

Книга дає яскравий малюнок тієї самозгубної боротьби, що велася
на Україні козацтвом в 1655–1679 рр. Автор старанно вибирає всі вчинки
козацтва й почасти Москви, направлені супроти Річи Посполітої. За те
минає всі польські вчинки супроти України, оскільки вони не дуже етичні
(винищення людности, розстріл Богуна та инш.). Окрім друкованих ма-
теріялів притягає й рукописні, головне з книгозбірні Чарторийських5. Най-
важніші з новин є умова Війська Запорізького з Гетьманами коронними
після Чуднова6, з тексту якої ясно видко суперечність класового світогляду
козацтва й політичного ідеалу творців Гадяцької унії7 українського шля-
хетства, інструкція Війська Запорізького після Чуднова послам на сейм,
якої аналіз вияснює непевність Ю. Хмельницького у своїм моральнім і по-
літичнім становищі що до сейму й польського уряду, реляція Селецького,
посла від Беньовського до Юр. Хмельницького в часи після зірвання Га-
дяцької унії, яка добре з’ясовує класові суперечності серед козацтва, Con-
fessatae Сулимки, що стверджують зраду Виговського, які про те вимагають
більш критичного відношення до себе чим у R.-G. Дуже непевно, що на
зізнанні нема підпису самого Виговського і взагалі його допиту, а в самому
акті Виговський кваліфікується “niebozczyk”. Новий матеріял дуже не-
значний в порівнянні з друкованим і змінних тверджень не можна на йому
будувати. За те автор свідомо чи не свідомо випускає розвідки, про Гадя-
цьку унію й Чуднівську кампанію8, що містились у Записках Львівського
Наукового Товариства. Між тим ці розвідки, особливо остання, методом
і багатством вистудюваного матеріялу стоять значно вище, як праці самого
R.-G.; так і використаних їм Соловйова й Костомарова. В останній частині
своєї праці “Xiąże Kozacki” R.-G., відзначуючи, що цей період найважні-
ший з усієї діяльности Ю. Хмельницького, тому що в цей час під протек-
торатом Туреччини закладається ефемерна держава Українська (на мій
погляд держава Ю. Хмельницького без Кам’янця, конструювалася не ліп-
ше, як держава Б. Хмельницького без Київа) не спиняється над тим, чи
маємо ми належний матеріял для дослідження цієї держави, чи ні. Мимо
цього він визнає за вистарчаючий матеріял анекдоти досить непевного
джерела з оповідання Ролле “Записку вірменина”. Ролле був більше белет-
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ристом чим істориком і міг не дуже бідкатися з повнотою і непевністю
свого матеріялу. Зовсім щось иншого мусимо вимагати від історика наших
часів. І це безкритичне підношення до джерел в виясненню такої поважної
справи найкраще свідчить про тенденційність праці R.-G. та її методоло-
гічну невитриманість.

Україна. – 1924. – Кн. 3. – С. 168–169.

№ 2
РЕЦЕНЗІЯ П. КЛИМЕНКА НА СТАТТІ Г. ПАШКЕВИЧА9 “З ІСТОРІЇ ПОЛЬСЬКО-
УГОРСЬКОГО СУПЕРНИЦТВА НА ТЕРИТОРІЇ ГАЛИЦЬКОЇ РУСІ В XIV СТ.” ТА ЗДЗ. СТРОН-
СЬКОГО “СВАВОЛЯ УКРАЇННА НАПРИКІНЦІ XVI СТ.” (KWARTALNIK HISTORYCZNY,
ROCZNIK XXXVIII, 1924, S. 281–330)

Ріжні змістом статті, але однакові методом і добором матеріялу. Метод
індуктивно-описовий, матеріял політично-польський. Автори беруть по
кілька пам’яток політичної польської акції, виймають з цих пам’яток по-
трібні для найвиразнішого уявлення відповідно-часової польської політики
і намагаються на підставі вийнятих місць висвітлити польськість політики.
Хоч матеріял в обох розвідках ріжний, у першій правно-державні акти
польські 1350–1352 рр.10, у другій листи Жолкєвського 1596 р.11 – наслідки
досліджень, майже, однакові. Матеріял використаний фрагментарно, про-
відні політичні ідеї виявлені однобоко. Др. Пашкевіч головну увагу спиняє
на деяких місцях угоди Казимира з Людовиком Венгерським 1350 року12.
Ян Домбровскі, в монографії Ostatnie lata Ludwika Wielkiego розглянув
цю умову в суцільності та поруч з другими відповідними тогочасними
польськими й венгерськими дипломатичними актами; тому політична по-
льсько-венгерська акція відносно Галичини з’ясована там всебічно, а го-
ловне вірно, як політична акція передовсім Венгрії, що в цей час плекала
широкі плани – підбити свойому впливові увесь північний польсько-ру-
сько-литовський терен, на який скеровувалися тоді торговельні шляхи.
Др. Пашкевіч обминає цю концепцію і має намір провести ідею не правно-
політичного, а передовсім фактичного, а значить суспільно-економічного діян-
ня польського до підбиття собі Галицької Руси13. Але надаючи відзнаку фак-
тичності політиці Казимирового підбиття Галицької Руси, др. Пашкевіч в бік
суспільно-економічний не звертається, а обмежується виключно дипло-
матичними відносинами й актами. Отже хоч його основна концепція – По-
льща, власне Малопольща14, в ці часи, йдучи на політичні послуги венгер-
ському королівству, в той же час фактично користалася матеріяльними за-
собами й військовими силами венгерськими для підбиття собі Руси Гали-
цької, – вірна, але вона не доведена. Що Казимир В. в своїх актах іменував
уперто Русь Галицьку terra Russia, а не regnum чи ducatum Russiae, що Людвик
після акту 1350 р. не втручався у внутрішнє урядування Галичиною, це не
є доказами фактичного підбиття Галичини Малопольщею. Треба ще з’ясувати
процес адміністраційного й економіч-запосаджування малопольського панства
на території Галицької Руси, захоплення її найважливіших комунікаційних
та стратегічних пунктів, і тоді це фактичне опанування буде ясним.



Полоніка

136

Титуляція руська Казимира в цій справі дає лише натяки і напрасно д-р
Пашикевіч найважніший матеріял для доказу своєї концепції, грамоти Ка-
зимира В., дотичні Галичини, вмістив у примітці, розглянув їх лише як
формулювання Казимирового титулу володаря Руси, а не проаналізував їх
зміст, аби дати картину фактичного проникання малопольської сили в Га-
личину. Матеріялом для свого дослідження д-р. П. ставить ще умову Люд-
вика з Кейстутом 1351 р.15 та умову Казимира з Гедиминовичами16 1352 р.

Умову 1351 р. та умову 1352 р. (точну дату останньої він установлює на
підставі itinerarium’a короля Казимира) він розглядає тільки як виявлення
Венгерсько-польської конкуренції політичної що до підбиття Галицьке-Во-
линської території. Але як раз в такому обсязі обидва ці акти не ясні. В пер-
шому акті Людвик Венгерський намагається підбити свойому впливові Лит-
ву, в другому Казимир і Гедиминовичі складають умову, направлену супроти
такої експанзивної політики Людвика. Супроти діяння останнього втягується
сила татарська. Змисл трактату 1352 р.17 поділити Галицько-Волинську тери-
торію між Малопольщею та Литвою. Цього обидві сторони мусили додержу-
ватися взаємно і самостійно боротися з третіми правними претендентами
на ці території, не втягуючи другу сторону в цю боротьбу. Але коли ці претен-
денти – Венгри і Татари – виступили б супроти самих акторів – Мало-Поль-
щи й Литви – то останні могли допомагати силам, скерованим супроти одно-
го з їх. Таким чином обидві ці сторони припиняли стан активної взаємної
боротьби за Галицько-Волинське князівство, а разом з тим зберегали за со-
бою право пасивної участи в боротьбі великих імперіалістичних сил того: ча-
су-венгерської й татарської. Очевидно мета останнього обидві ці сили при-
вести до взаємної сутички, але не підпасти нарізно під удари їх, бо ясно, коли
б Татари пішли на Польщу, це було б рішучою загрозою венгерському
імперіялізмові і останній виступив би супроти Татар; однаково б трапилося
як-би венгерський король скерував свою політику на підбиття Литви.
Змисл всієї комбінації політичної умови 1352 р. полягав у тому, що сильні
правно і мілітарно претенденти на Галицько-Волинське князівство,
Венгри, і Татари, не могли знищити фактичність умови 1352 р. без під-
биття тих, що склали умову, а підбити останніх вони не могли, бо нара-
жалися на взаємне супротивенство і боротьбу. Не виключене, що поруч з
умовою взаємною 1352 р. польський король та литовські князі мали ще
умови, перший – з Венграми, а другі – з Татарами охоронно-союзні.

Отже тільки в такій складній ситуації боротьби менших політичних
сил супроти себе і в колі великих імперіялістичних зрозуміло всі три умови
розглянені Пашкевічем. Таке трактування питання після праці І. Домб-
ровского єдине доцільне. Коли ж автор хотів з’ясувати не способи полі-
тичного підбиття Польським королем Галицького князівства, а процес фак-
тичного опанування Малопольщею Галичини, то мусив притягти другий
зовсім матеріял, що теж являється елементарною річчю після праці Домб-
ровского та розвідок Грушевського, Лінніченка, Прохаска, присвячених
суспільно-політичним взаємовидносинам Малопольщи й Галичини.

Аналіз внутрішнього суспільно-економічного проникання Малопольщи
в Галицьку Русь вимагався правда не заголовком праці д-ра Пашкевіча,
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а визнанням автора фактичности, а не формально-правности процесу втяг-
нення Галицької Руси в склад польського королівства за часів Казимира Вели-
кого. Тут от-же основна формальна хиба статті, суперечність заголовку і взято-
го завдання праці. А сам заголовок праці д-ра Строньского Swawola ukrainna
u schiłku XVI w. вимагав від автора дослідження внутрішніх стосунків на
Україні в часи суспільно-політичного формування там тієї сили, яка пізніше
підкопала основу Річи Посполитої козацтва. Але цього автор не досліджує.
Лише твердження, незаосноване поважним матеріялом, що Князь
Острозький18  був солідаризувався з козацтвом Наливайка за для поборю-
вання прибічників унії, може до якоїсь міри уважатися натяком на
внутрішні “свавільні” стосунки. Вся ж праця має завданням з’ясувати
військову акцію польсько-державну супроти Лободи19  та Наливайка20, на
підставі листів гетьмана Жолкєвского з архіву бібліотеки Ягелонської21  та
виданих Любомирским22 і Білевским. Нового в дотихчасові відомості про
кампанію польського регулярного війська супроти козацького Лободи й
Наливайка не вноситься. Підкреслюється нечисленність польського
війська супроти козацького, але не з’ясовується найважніше заосмотрення
зброєю того й другого. Зовсім автором уневажнюються ті супротивності,
які існували в козацькім таборі між ріжними групами козацтва і які
найбільше спричинилися до розгрому їх. Причину “Swawolі” козацької
автор не з’ясовує, хоть він і відзначує, що в основі його лежали суспільно-
економічні стосунки на Україні, а саме заборчі тенденції можновладства.
Цінне його зауваження, що супроти цих тенденцій виступило в часи
Лободи, Наливайка а головне пізніше, українське міщанство, яке й оточило
смерть Наливайка легендою. Як виявлення цієї сили Строньскі вбачає те
шпигунство й зрадництво, що оточувало польське військо під час походу.
До прояву того ж незадоволення міщанства віднесено повстання
Браславчан23. Але це як раз говорить про ті визначення руху козацького,
як “сваволі окраїнної”. Очевидячки в основі її лежали не тільки
деструкційні, а й творчі сили української території. Це відчуває сойм, що
намагався принаймні формально втихомирити козацтво й використати
його. Це розумів і гетьман Жолкєвский. Автор це розуміння підкреслює
в словах Ж.: “з козаками вигідніше порозумітися, чим битися”. Але сам
автор своїм заголовком Swawola ukrainna накидає флер виключно
бунтарсько-руїнничий на український козацький рух, а нерозкриттям
суспільно-економічних основ цього руху позбавляє його більш глибокого
значіння для Річи Посполитої. Причина цього – фрагментарне дослідження
того матеріалу, який притягає автор і незауваження другого матеріялу
суспільно-економічного характеру, який тільки й може з’ясувати козацький
рух 1596 року, чи як іменує його д-р Строньскі “Swawola”.

Без цього “Swawola” так і лишиться “Swawol’ею” і то не стільки в ха-
рактері історичного явища, скільки в способах дослідження цього явища
д-ром Стронським.

Україна. – К., 1925. – Кн. 3. – С. 163–165.
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№ 3
РЕЦЕНЗІЯ П. КЛИМЕНКА НА ПРАЦЮ С. ЗАКШЕВСЬКОГО

24 “ВПЛИВ РУСЬКОЇ СПРА-
ВИ НА ПОЛЬСЬКУ ДЕРЖАВУ В XIV СТ. ” ( ZAMOść,1922 , 63 s. ZIGMUNT POMA-
RAŃSKI I SPòłKA)
Це невеличка брошура провінщяльного польського, на українській

території розташованого видавництва, що випустило вже 42 такі брошур-
ки. Сам факт цей дуже показний і навчальний. Зміст брошурок теж.

Д-р Закревський доводить, що Малопольща й Великопольща25 протя-
гом всього XIV століття солідарно, комбіновано й безперестанно заход-
жувалися коло прилучення “Руси”, а що ця “Русь” сама прямувала в обійми
“корони” польської. Власне ці поставлені тези не відповідають заголовку
брошури, але автор своє завдання розуміє суто по польському: “Русь” то
був матеріял для польської політики і треба розкрити, як ця політика цей
матеріял перетравляла. Треба визнати за автором дотепність, остроумність
і влучність в доборі фактів та їх відзначенню. Але разом з тим процес
розкритий неглибоко й однобічно. Автор часто згадує суспільство руське
й польське, але приймає їх як щось загально відоме. Проте воно як раз
зовсім не відоме. Політичні ідеали цього суспільства для нас неясні, а без
вияснена їх не можна вірити, як це автор робить, в те що Болеслав Трой-
денович26 князював на Русі як сюзерен Польського короля, та взагалі, що
великопольські князі рахувалися з Польським королем, як королем. А без
цього одпадає вся концепція автора підпорядкованності всієї акції прилу-
чення Руси від часів Локотка27 до часів Ягела28 Малопольській політиці.

Вірніше було-б поділити цей період на дві частини: перша до смерти
Болеслава Тройденовича, яка знаменується активним політичним впливом
“Руси” на Великопольщу. Мета цієї активности через об’єднання з Вели-
копольщею пробити шлях до моря. Малопольща в цю добу вела політику
насупроти самого об’єднання і супроти конечної мети об’єднання про-
кладання дороги до моря, через підписання пруського ордену. Останнє
цілком свідомо провадив Казимир Великий29.

Приблизно в цій акції накреслюються, хоч і поверхово, політичні іде-
али руського і польського суспільств, які були засновані на економічних
інтересах переважно, а не на ідеях польської королівської зверхности, чи
сильної державної корони польської.

Автор далі не з’ясовує економічних інтересів суспільств. Він лише
говорить про торговельні шляхи, про участь купців у посольстві, про ко-
ристь державному скарбу польському від папського фіску. Але не з’ясовує
нам економічного становища мало і велико-польського панства та “русь-
кого” боярства. Він говорить про зріст Кракова після прилучення Руси,
але не говорить про инші міста і взагалі міста, він говорить про колоніза-
цію, але не з’ясовує економічних основ цієї колонізації. Всі ці справи бе-
зумовно впливали на державоформування польське від другої половини
XIV століття. Мусіла вироблятися нова організація, нові форми урядування
й справування, розраховані на заборчу “колоніяльну” політику. З усіх цих
явищ, автор відзначає чомусь тільки організацію краківського університету,
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який розрахований був і на руську молодь (може це зроблено в аспекті
львівсько-університетської проблеми нашого часу). Безумовно треба роз-
кривати як раз оце державоформування малопольське (і тільки малополь-
ське) в умовах прилучення “Руси”, бо тільки воно створило фактично
королівську владу польську з усім відповідним її престижем та урядом.

А самі, важні для автора, оцінки дипломатично-міжнародні факту
прилучення Руси, ще не складають державотворчого чинника.

Цілком справедливо автор відзначує, що через прилучення Руси Ка-
зимиру вдалося скерувати торгівлю Руси через Польщу, а не навколо По-
льщі, як було до того часу. Вплив польського міщанства на “Руські” міста
теж відзначений вірно. Литовсько-польсько-руські відносини не вияснені.
Східньо-татарська політика польська мало з’ясована.

Змагання за Русь польсько-венгерське та роля Володислава Опольсь-
кого30 зовсім не вияснені. Науковий метод автора відзначається некритич-
ністю та ілюстративністю використання матеріалу й неповнотою його.

Всі ці хиби звичайно належать до наукового боку брошури. І ми її
мусимо оцінювати так з уваги на завдання автора надати їй наукової, так-
би мовити, апаратури. Але сама по собі брошура має належати до науково-
популярних видань. Через надання автором “наукової апаратури” втратила
вона і в популяризаційнім відношенні. Не дивлячись на це, польський
читач знайде все-ж у ній добре освітлення імперіялістичних засобів і до-
магань середньовічної Польщі. Це завдання автор виконав хоч однобічно,
але з належною гостротою, що до України. Вона розраховує не тільки на
польского громадянина, а й на українське буржуазне й аграрне суспільство.
Цим бо останнім подає добрий приклад полонофільства колишніх україн-
ських “бояр” та инших. Тільки не дуже доведене це останнє. Та й для чого
доводити, коли тепер українських “бояр” зовсім немає, окрім не так-то
численних здрібнілих представників галицької хрунівської інтелігенції та
малоросійського панства. Через ці суперечності “наукової апаратури” й по-
пуляризаційного завдання брошура не досягає своєї мети, хоч належно з’я-
совує ухил польської наукової думки в бік ширення імперіялістичних ідей.

Україна. – К., 1925. – Кн. 5. – С. 149–151.

КОМЕНТАРІ
1. Равіта-Гавронський Францішек – (справжнє прізвище – Гавронський;

04.11.1845 – 16.04.1930) – польський історик і літератор. У своїх творах намагався
виправдати експансію польської шляхти в Україну та очорнити національно-
визвольну боротьбу українського народу, зображуючи її як розгул дикої сваволі
і грабіж.

 2. Останній Хмельниченко – Хмельницький Юрій (бл. 1641–1685) – гетьман
України (1657, 1659–1663), гетьман Правобережної України (1677–1681, 1685),
молодший син Б. Хмельницького. 1659 р. підписав Переяславські статті, які знач-
но обмежували державні права України. 27 жовтня 1660 р. уклав з Польщею Сло-
бодищенський трактат 1660 р., за яким Україна відновила союз з Річчю Поспо-
литою на умовах Гадяцького договору 1658 р.

 3. Гетьман Тетеря – Тетеря Павло Іванович (Моржковський, Мережков-
ський; бл 1620–1622 – квітень 1671) – гетьман Правобережної України (1663–
1665), визначний дипломат. Брав участь у виробленні Гадяцького договору 1658 р.,
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Слободищенського трактату 1660 р. Обраний гетьманом у жовтні 1662 р., після
зречення від влади Ю. Хмельницького.

4. Річ Посполита – офіційна назва Польської держави після укладення
Люблінської унії 1569 р. до третього поділу Польщі (1795). Унія Польщі і Литви
на загальному сеймі в Любліні 1569 р. об’єднала обидві країни в єдину державу,
поширивши права і привілеї польської шляхти на литовських землях, зберігши
елементи автономного управління для Великого князівства Литовського. Одно-
часно Волинь і Полісся були відокремлені від Литви і передані Польщі. На
сеймі в Любліні до унії приєдналось також Королівство Прусія. Устрій, що
склався тут, дістав назву “шляхетської демократії”, тому що провідна роль нале-
жала привілейованому шляхетському стану, що управляв країною від імені всіх
народів сейму.

5. Чарторийські – волинські князі. Чарторийська Софія (рр. н. і см невід.) –
волинська княгиня, меценатка і громадська діячка кін. XVI – серед. XVII ст. У своє-
му маєтку в с. Рахманові відкрила друкарню. Чарторийський Адам (14.01.1770 –
15.07.1861) – князь, польський та російський політичний діяч.

6. Умова Війська Запорізького з Гетьманами коронними після Чуднова –
після боїв (жовтень 1660 р.) між козацьким військом Ю. Хмельницького, що
йшов на з’єднання з армією В. Шереметєва, та польським Ю. Любомирського
під Слободищами (Волинь) козаки вступили в переговори й уклали з польською
стороною договір – Слободищенський трактат (18 жовтня), за яким три воєводс-
тва – Київське, Чернігівське й Брацлавське одержували автономію у складі Речі
Посполитої.

7. Гадяцька унія – Гадяцький договір 1658 р. – угода, укладена між гетьманом
України І. Виговським і польським урядом 16.09.1658 р. у м. Гадячі. За умовами
Г. д. Україна, як незалежна держава, під назвою Велике князівство Руське входила
на рівних правах із Польщею до складу федеративного державного утворення –
Речі Посполитої.

8. Чуднівська кампанія – похід у жовтні 1660 р.  московської армії під про-
водом В. Шереметєва та лівобережних козацьких полків проти Польщі. Оточення
їх польською армією та кримськими загонами під Чудновом.

9. Пашкевич Генрик (10.03.1898 – 08.12.1979) – польський історик, член-
кореспондент ПАН в Кракові (1945). Основні праці: “Руська політика Казимира
Великого” (1925), “Ягеллони та Москва” (1933), “Походження Росії” (1954).

10. Правно-державні акти польські 1350–1352 рр. – угода Казимира III
Великого з Людовиком (Людвиком) Угорським 1350 р.; угода Людовика Угорсь-
кого з Кейстутом 1351 р.; угода Казимира III Великого з Гедиминовичами 1352 р.
(1351–1352 рр. тривала війна між Польщею і Литвою за Галицько-Волинсь-
ку землю).

11. Листи гетьмана Жолкєвського 1596 р. – Жолкевський (Жовкевський)
Станіслав (1547 – 7.10.1620) – польський діяч, коронний польний гетьман (з 1588),
великий коронний гетьман (з 1613), канцлер (з 1617). В 1594–1596 рр. очолював
польські війська, які королівський уряд направив на придушення повстання під
проводом С. Наливайка.

12. Угода Казимира з Людовиком Венгерським 1350 р.–1350 р. Казимир III
Великий уклав угоду зі своїм небожем Людовіком I Великим про перехід після
його смерті польських земель, Галичини, Холмської і Белзької земель під владу
Угорщини.

13.  Русь Галицька – Галицько-Волинська держава – назва князівства,
утвореного Романом Мстиславовичем 1199 р. внаслідок об’єднання Галицького
та Волинського князівств. В різні періоди до її складу входили Галицьке, Пере-
мишльське, Звенигородське, Теребовлянське, Володимир-Волинське, Луцьке та
інші удільні князівства.
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14. Малопольща – історико-географічна область у південній і південно-східній
частині Польщі у верхів’ях Вісли. Назва походить від лат. “Полоніа мінор” (“мала”
або “молода” Польща). Вживалась з кінця 15 ст. стосовно Краківського, Сандо-
мирського і Люблинського воєводств. Після Люблінської унії 1569 р. до Малопольщі
було приєднано українські землі – Руське, Волинське і Київське воєводства. Внаслідок
трьох поділів Польщі (1772, 1793, 1795) Малопольща була включена до складу штучно
створеної адміністративно-територіальної одиниці Австрії – королівства Галичини і
Лодомерії (Володимирії).

15. Умова Людовика з Кейстутом 1351 р. – угорський король Людвік I Ве-
ликий (1342–1382) уклав угоду зі своїм дядьком, польським королем Казимиром III
Великим, згідно з якою Угорщина “відступала свої спадкові права” на “Руське
королівство” (Галичину) Казимирові, а після його смерті (коли у нього не буде
синів) Польща разом з Галичиною, Холмською та Белзькою землями і Кам’ян-
цем перейде до Людвіка. Після смерті 1370 р. Казимира III Людвік I став польсь-
ким королем.

16. Гедиминовичі – Гедимінас; (р. н. невід.–1341) – великий князь литовський
(1316–1341), син Путувера, брат Витеня. Вів непримиренну боротьбу з німецькими
лицарями, яким завдав ряд поразок. 1325 р. уклав союз із польським королем
Владиславом Локетком для спільної боротьби проти хрестоносців. Син – Любарт, 
з 1340 р. – князь Волині.

17. Трактат 1352 р. – розподіл Галицько-Волинської землі: до Польського
королівства відійшла Галичина і частина Поділля; до Великого князівства Литов-
ського – Волинь, Берестейська земля.

18. Князь Острозький – Острозький Костянтин-Василь (1526 – 23.02.1608) –
видатний український політичний і культурний діяч. Претендент на польський стіл
після смерті Сигізмунда II Августа (1572) і московський трон після смерті царя
Федора Івановича (1598). Відіграв значну роль у національно-культурному житті
України 2-ї пол. XVI – поч. XVII ст.  Не підтримував укладення Люблянської унії
1569 р. Виступав за те, щоб Україна увійшла на рівних правах з Польщею і Литвою
до нового федеративного державного об’єднання – Речі Посполитої. Брав участь
у боротьбі з козацьким повстанням під проводом К. Косинського і не підтримав
повстання С. Наливайка 1594–1596 рр.

19. Лобода – Лобода Григорій (р. н. невід.–1596) – козацький гетьман (1593–
1596, з перервами). Запорізькі курені під проводом Лободи брали участь у пов-
станні Северина Наливайка 1594–1596 рр. Восени 1595 р. повстанські загони
Лободи боролись проти шляхти у Південному Подніпров’ї, здобули Чигирин і
Канів. У травні 1596 р. під час облоги козацького табору польським військом в
урочищі Солониця (біля Лубен) на річці Сулі був запідозрений у веденні перего-
ворів з коронним гетьманом С. Жолкевським, звинувачений у зраді і вбитий
козаками.

20. Наливайко – Наливайко Северин (бл. 1560 – 11.04.1597) – козацький ва-
тажок кін. 16 ст., керівник козацького повстання 1594–1596 рр. в Україні і в Бі-
лорусі. 28.05 (07.06). 1596 запідозрений у зраді, підступно схоплений частиною
старшини і виданий полякам. 11.04.1597 р. після страшних тортур страчений у
Варшаві.

21. Ягеллони – династія польських королів (1386–1572) та великих князів
литовських. Представники династії Ягеллонів правили також у Чехії (1471–1526)
та Угорщині (1440–1444; 1490–1526). Династія Ягеллонів литовського поход-
ження, одна з ліній князівського роду Гедиміновичів. Засновник династії великий
князь литовський Ягайло.

22. Любомирський – Юрій-Себастіан Любомирський (20.01.1616 –
31.12.1667 – польський військовий діяч, польний гетьман (1660). Учасник Збо-
рівської битви 1649 р. і Берестецької битви 1651 р. Влітку 1660 р. разом з великим
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коронним гетьманом С. Потоцьким очолював польську армію, яка розгромила
московські війська на чолі з В. Шереметєвим поблизу Любара і Чуднова.

23. Повстання Браславчан – Браславщина – історична область в Україні
у XIV–XVIII ст. Займала територію теперішньої Вінницької і частину Хмельни-
цької областей України. Населення Брацлавщини брало активну участь у на-
ціонально-визвольних повстаннях проти польських загарбників під проводом
К. Косинського, С. Наливайка, М. Жмайла, Т. Феодоровича, П. Павлюка. 1594 р.
С. Наливайко організував на Брацлавщині загін нереєстрових козаків. Влітку
1594 р. козацький загін здійснив вдалий похід у Молдову проти турків і татар.
Отримавши військову допомогу із Запорізької Січі, С. Наливайко у жовтні 1594 р.
очолив народне повстання на Брацлавщині.

24. Закшевський Станіслав (13.12.1873 – 15.03.1936) – консервативний
історик. У своїх працях, головним чином, описував діяльність видатних осо-
бистостей, вважаючи маси пасивним чинником в історії, під впливом сучасної
французької філософії провідну роль відводив “історичній інтелігенції”. Головні
праці: “Політична історія Польщі. Період з кінця XII ст.”, “Мєшко I” (1921),
“Болеслав Хоробрий Великий” (1925).

25. Великопольща – історична область Польщі, що охоплює басейн середньої
Варти; територія племені полян, в IX–X ст. – осередок створення польської держави;
1772 р. захоплена Прусією, 1807–1815 рр. – у Великому князівстві Варшавському,
1815–1919 рр. – у складі Прусії (Велике князівство Познанське), з 1919 р. – у скла-
ді Польщі.

26. Болеслав Тройденович – останній галицько-волинський князь Юрій II Боле-
славович, син дочки Юрія I Марії та мазовецького князя Тройдена. Правив 1323–
1340 рр. Продовжував політику своїх попередників, прагнув обмежити владу
боярської верхівки. Ці заходи князя викликали невдоволення його політикою і в
квітні 1340 р. Юрія II було отруєно у Володимирі-Волинському.

27. Локоток – куявський князь Владислав I Локеток (1260–1333), об’єднав
значну частину польського князівства під своєю владою і отримав королівську
корону 1320 р.

28.  Ягел – Ягайло (Йогайла, Ягелло, Владислав II Ягайло; 1348 –
01.06.1434) – великий князь литовський (1377–1392) і польський король (1386–
1434). Син Ольгерда Гедиміновича, засновник династії Ягеллонів. 04.03.1386
під ім’ям Владислава II коронувався у Кракові на польський престол. 1387 р.
захопив і приєднав до Польщі галицькі землі.

29. Казимир Великий – Казимир III Великий – останній представник династії
П’ястів, правив Польщею 1333–1370 рр. Проводив політику об’єднання польських
земель. Проводив активну зовнішню політику, намагався стримувати експансію
німців і хрестоносців. Скориставшись з послаблення Галицько-Волинської
держави, у 1340 р. захопив її землі.

30. Владислав Опольський – шлезький князь, намісник польського короля
Людвіка I. Правив у 1372–1379, 1385–1387 рр.
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Ірина Матяш, Юрій Мушка

“З ОБОВ’ЯЗКУ ГРОМАДЯНИНА... МУСИТЕ ЦЕ ВИКОНАТИ”
(джерела до історії української дипломатії)

Модерний період розвитку української історіографії позначений
активізацією досліджень історії української дипломатії як “надзвичайно
яскравої, емоційно насиченої грані історичного буття українського наро-
äó” 1. На тлі посиленої уваги в радянській історіографії до дипломатичної
історії Київської Русі й участі України в міжнародних політичних органі-
заціях та її міжнародних зв’язків “у контексті дипломатичної доктрини
Радянського Союзу”2 можна вважати обґрунтованою зміну вектора дос-
ліджень після відновлення державної незалежності України на вивчення
зовнішньої політики уряду Богдана Хмельницького, розбудову вітчизняної
дипломатичної служби за доби Української революції, персоналій дипло-
матів. Закономірним результатом таких студій стали дисертації Д. В. Вє-
дєнєєва, О. П. Дуброви, Т. В.  Заруди, С. В. Варгатюка, В. В. Соловйової3

та ін., монографії М. С. Держалюка, В. М. Матвієнка та ін.4, видання
біографічного характеру5, започаткування збірника наукових праць “Між-
народні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки”6, наукового щорічника
“Україна дипломатична”, зрештою – вихід першої синтетичної праці  –
“Нариси з історії дипломатії України”7.

Втілення прагнень сучасних українських істориків та політологів до
правдивого відтворення подій, пов’язаних із розбудовою зовнішньої по-
літики України у контексті її державотворення, дослідження життя та діяль-
ності осіб, причетних до формування і реалізації міжнародного курсу Ук-
раїни, забезпечували процеси демократизації архівної та бібліотечної сфе-
ри, проявом якої було розширення доступу до інформації, розтаємнення
архівних документів, зняття обмежень щодо користування архівними до-
кументами й літературою, передавання на державне зберігання партійних
архівів та архівів силових органів. Лише впродовж перших 10 років неза-
лежності України до складу Національного архівного фонду України на-
дійшло майже 19 млн. од. зб. різних видів документів, у тому числі 10,5
млн від архівного фонду КПРС, майже 3 млн від колишнього КДБ8. Значно
збагатило джерельну базу дослідження історії дипломатії зняття обмежень
доступу щодо Празького українського архіву, який від часу надходження
в Україну (1945 р.)9 знаходився на таємному зберіганні10. Основу фондів
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цього унікального синтетичного комплексу склали архівні фонди, бібліо-
течні й музейні зібрання Музею визвольної боротьби України та Україн-
ського історичного кабінету, що діяли у міжвоєнний період у Празі. Доку-
менти, утворені в діяльності українських урядів та їх міністерств і відомств
(1917 – 1920 рр.), українських партій, спілок, комітетів у еміграції; особові
фонди М. Василька, В.Винниченка, М.Шаповала, С.Шелухіна, та ін. аку-
мулював “дипломатичний” відділ МВБУ. Поповнення фонду відбулося
1957 р. Саме тоді на державне зберігання надійшли документи диплома-
тичних представництв і місій УНР, УД та ЗУНР. 1988 р. розпочалося впо-
рядкування фондів МВБУ, переданих “в атмосфері таємничості”11 із КДБ
УРСР до архіву Інституту історії партії при ЦК КПУ (зараз ЦДАГО Ук-
раїни). Серед цих документів, сформованих у ф. 269 “Колекція документів
“Український музей в Празі”, досить широко представлено документи осо-
бового походження: родини Антоновичів, М. Галагана, О.Шульгина та ін.

Однак донині в історії української дипломатії ще достатньо білих плям.
До таких, зокрема, належить історія діяльності Надзвичайної диплома-
тичної місії УНР в Угорщині. В сучасних дослідженнях з історії дипломатії
доби Директорії УНР про неї або взагалі не йдеться (В. М. Матвієнко), або
згадується в контексті створення дипломатичних представництв в країнах
Центральної Європи (В. В. Соловйова, О. В. Павлюк). З огляду на внесок
місії у формування  українсько-угорських зв’язків під час одного з
найскладніших періодів історії України, розбудову традицій української
дипломатичної служби, персональні заслуги її керівників (М. М. Галагана,
В. В. Сікевича) та окремих членів (І. О. Стасіва, Л. Р. Кобилянського, О. І.
Кандиби та ін.) перед українством, діяльність цього дипломатичного
представництва заслуговує на окреме дослідження.

Створена в січні 1919 р., у часі розбудови зовнішньополітичних зв’яз-
ків та формування дипломатичних представництв Директорії УНР, Над-
звичайна дипломатична місія УНР в Угорщині продовжувала свою роботу
до травня 1924 р. Їй довелося започатковувати й розбудовувати українсько-
угорські зв’язки, оскільки досі на території Угорщини українські дипло-
матичні представництва не діяли. Спрямованість зовнішньополітичного
курсу Директорії на розширення мережі дипломатичних установ УНР
у зарубіжних державах передусім із метою здобуття міжнародного
визнання реалізувалося у діяльності вже в середині 1920 р. 5 посольств (в
Німеччині, Австрії, Болгарії, Туреччині, Фінляндії), 17 Надзвичайних
дипломатичних місій (Великобританія, США, Бельгія, Ватикан, Греція,
Данія, Естонія, Італія, Кавказ, Латвія, Польща, Румунія, Угорщина,
Франція, Чехо-Словаччина, Швеція та Швейцарія), 6 консульських установ
(Берлінське почесне генеральне консульство, Консульство в Монахія,
Гданську, Ризі, Віце-консульства в Батумі та Баку)12. Однак зовнішні і
внутрішні чинники зумовлювали динаміку структури дипкорпусу. Через
фінансові труднощі незабаром припинили роботи посольство в Болгарії,
місії в Греції, Данії, США, Латвії та Кавказі, консульства в Ризі, Батумі,
Баку. Решта дипломатичних представництв (в тому числі й місія в Угор-
щині) змушена була вдатися до скорочення штатів. Попри “сумний стан”,
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як згадує керівник Надзвичайної місії УНР в Угорщині генерал В.В. Сіке-
вич у зв’язку з припиненням її діяльності, “за цей час Місія була визнана
на Угорщині de facto et de jure, всі члени пользувалися правами ровно-
правного як і інші члени Дипломатичного корпуса. Праця Місії була дуже
тяжка, як з фінансової сторони (Місія отримувала місячно 25 тис. угорсь-
ких корон, всі члени Місії служили без платні), так і з політичного боку,
була велика боротьба з ріжними партіями і напрямами, а всеж таки Місія
високо за весь цей час тримала рідний прапор”13.

Значно ширше відтворюють діяльність Надзвичайної дипломатичної
місії УНР в Угорщині спогади першого керівника місії, уродженця Черні-
гівщини, представника відомого козацько-шляхетського роду – Миколи
Михайловича Галагана. Не маючи спеціальної дипломатичної освіти, випуск-
ник фізико-математичного факультету Київського університету св. Воло-
димира отримав перший дипломатичний досвід як член Українського ге-
нерального військового комітету, депутат Української Центральної Ради,
очоливши офіційну делегацію УНР до Катеринодара 10 грудня 1917 р.
для переговорів з керівництвом кубанського крайового уряду щодо вста-
новлення постійних відносин Кубані з Україною14. Наступний етап дипло-
матичної кар’єри Миколи Галагана був значно складнішим і відповідаль-
нішим. З “благословення” “старого професора М. Грушевського” він виру-
шив у квітні 1918 р. до Бухаресту як “первый посланник независимой
Украины в Румынии”15. Румунський досвід став у нагоді під час встанов-
лення українсько-угорських стосунків на чолі Надзвичайної дипломатичної
місії УНР в Угорщині.

Місію було створено в січні 1919 р. постановою Директорії, перші
накази з кадрових питань підписано 24 січня, а вже 26 січня 37-річний
керівник місії (призначений, як він згадує, практично без його згоди16)
разом із членами місії М. Шрагом та О. Клором (планований на посаду
аташе відомий поет Олександр Олесь мав прибути пізніше) вирушили до
Будапешту. 22 лютого надзвичайного посланника УНР прийняв Президент
Угорщини М. Карої, що свідчило про фактичне визнання офіційного ста-
туту української місії в Будапешті.

Спогади Миколи Галагана є цінним джерелом до вивчення діяльності
Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині. Вони охоплюють пе-
ріод від заснування місії до звільнення її першого голови з посади і від’їзду
його з Будапешту (11 вересня 1920 р.). Саме тоді почалися емігрантські
роки М. М. Галагана, в яких було головування в Українській громаді в
Празі (1929–1938), керівництво видавництвом Українського національ-
ного об’єднання (травень 1941 р. – травень 1942 р.), перебування у Пра-
зькій в’язниці гестапо (січень – квітень 1944 р.), 10 років виправно-тру-
дових таборів у Сиблазі за “антирадянську” “націоналістичну” діяльність
(1945–1955), реабілітація в травні 1992-го17. Впродовж своєї діяльності в Бу-
дапешті Микола Галаган ретельно фіксував усі події та враження, пов’язані
з виконанням обов’язків українського дипломата та спілкуванням із
яскравими особистостями, намагаючись бути в міру можливості об’єк-
тивним. Його спогади “угорського періоду” відобразили процес форму-
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вання штату місії, складнощі узгодження позицій з представником ЗО
УНР Я. Біберовичем, становлення взаємин з угорським урядом, який кілька
разів змінювався, та ін.

Спогади Миколи Галагана можна розглядати як автокомунікативне
джерело особового походження з невизначеним адресатом, мета якого по-
лягала в індивідуальній фіксації суспільно значущих подій задля переда-
вання їх в еволюційному цілому, первісно призначене для оприлюднення.
Особливість спогадів полягає передусім у перевазі фактографічності над
емоційністю, притаманною автокомунікативним джерелам. Про це свід-
чить підкреслене прагнення автора – учасника зображуваних подій – до
точності, використання численних документів, посилання на факти, спро-
би самостійного розслідування деяких спірних питань. Відтак достовір-
ність відтвореної інформації підвищується. Водночас суб’єктивність оці-
нок, типова для джерел особового походження, а також відтворення фактів
по пам’яті вимагають проведення аналітичної і фактичної критики дже-
рела, звернення з цією метою до архівних документів задля об’єктивної
реконструкції подій через призму загальносоціологічного розуміння ролі
особистості в історії.

Документи, пов’язані з діяльністю Надзвичайної дипломатичної місії
УНР в Угорщині, відклалися у ф. 3696 “Міністерство іноземних справ УНР”,
ф. 3518 “Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині”, особових
фондах  С. Петлюри (ф. 3809), І. Мазепи (ф. 3933), Ю. Тищенка-Сірого
(ф. 3803) ЦДАВО України; ф. 263 “Колекція позасудових справ реабілі-
тованих”, ф. 269 “Колекція документів “Український музей в Празі”
ЦДАГО України, Державного галузевого архіву СБУ та ін. Інформація,
зафіксована в них дає підстави для з’ясування ступеня об’єктивності
відтворення подій М. Галаганом та послідовної реконструкції діяльності
Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині (1919–1924 рр.).

Увазі читача пропонується “угорський” фрагмент спогадів М. М. Гала-
гана (док. № 1), опублікованих окремою книгою “З моїх споминів” (4 т.)
у Львові 1930 р. З метою здійснення фактичної критики джерела у комп-
лексі з текстом спогадів подаються документи з ф. 3518 та ф. 3696 ЦДАВО
України (док. №№ 2–25). Архівні документи публікуються вперше.
Орфографію, стилістику і пунктуацію опублікованих документів збере-
жено. У разі необхідності подано коментарі.
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№ 1
ГАЛАГАН МИКОЛА

ДИПЛЬОМАТИЧНА МІСІЯ НА УГОРЩИНІ
В Міністерстві Закордонних Справ радили мені їхати із Київа по змозі

скоріше, бо сподівались, що в близчому часі буде трудно, або й зовсім
неможливо виїхати. Однак мені треба було полагодити деякі справи служ-
бового й персонального характеру і тому зразу виїхати я ніяк не міг. На-
самперед треба було передати комусь свої обовязки в Міністерстві
Здоровля: потім треба було набрати склад місії; нарешті треба було пола-
годити й домашні справи, бо невідомо було, як довго доведеться бути за-
кордоном, а через це доводилось брати з собою, й родину. В Міністерстві
Здоровля кінчив справи доволі скоро. Але щодо складення місії, то тут
справа затягалась з ріжних причин. Обставини мого призначення1 на
голову Дипльоматичної Місії були такі, що зарані про її склад я, звичайно,
зовсім не думав. Та й після призначення мій психольогічний стан не сприяв
виявленню з мого боку особливої ініціятивности чи активности; не було в
мене внутрішнього сильного товчка до того. Коли я змушений “коритись
верховній владі” та виконувати покладену на мене місію “в порядку гро-
мадського обовязку”, то я буду виконувати її з тим персоналом, який мені
призначить само міністерство. Хоч, правда, цілковито байдужим до цієї
справи я не міг бути, але й проти кандидатур з боку міністерства також не
спорив. Чекав, отже, оформлення свого призначення, виготовлення необ-
хідних документів, видачі коштів на утримання місії та призначення інших
членів місії.

В день урочистого проголошення злуки українських земель2 відпра-
вився я до помешкання Директорії, щоб зустрінутись там з членами га-
лицької делєґації й з ними переговорити про ріжні справи у звязку з моїм
призначенням до Будапешту. Угорщина булаж частиною колишньої дво-
єдиної монархії, до складу якої належала й Галичина; отже природна річ,
що уряд Західньої Української Народньої Республіки (тепер уже Західньої
Области УНР) мусів мати в Угорщині навіть більше інтересів, ніж уряд
Директорії УНР. Мені довелось мати розмову тільки з одним делєгатом
д-ром Л. Цегельським3; інші чи то були зайняті більш важними справами,
чи просто мало інтересувались справою призначення представника УНР
на Угорщину, але на розмову зі мною не зявились. З д-ром Л. Цегельським
мені ніколи не доводилось зустрічатись і особисто його я не знав. Отже,
я не знав також, чим треба пояснити собі несподіваний для мене façon
de parler4 мого співбесідника: по перше він у справі, на мій принаймні
погляд, важній і для УНР і для ЗОУНР говорив зі мною доволі поверхово
й без особливого заінтересування; по друге (може наслідком діймаючого
вражіння від урочистого акту або неофіційного чи півофіційного
продовження того акту в апартаментах Директорії) він нетвердо вимовляв
слова й плутався в реченнях. Неприємно було вести таку бесіду й мало
чого взагалі корисного для мене вона могла дати. Я лише довідався, що
в Будапешті є вже представник ЗОУНР; із деяких окремих виразів свого
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співбесідника міг також зробити висновок, що він не є зовсім задоволений
тим, що представника УНР на Угорщину призначено без порозуміння з
галицькою делєгацією. Зрештою д-р Л. Цегельський порадив мені по
дорозі до Будапешту заїхати до Станиславова5 і порозумітись там з урядом
ЗОУНР. Про свою розмову з Цегельським переказав я в нашому міністерстві
і підніс питання про доцільність призначення представника з Київа, коли
вже є в Будапешті один український представник, якого можна булоб
призначити тепер, з огляду на злуку земель, заступником цілої Соборної
України. У міністерстві, однак, були тої думки, що, не знаючи того
представника ЗОУНР, трудно його призначати заступником цілої України;
говорили мені, що коли я приїду до Будапешту й побачу, що та людина є
відповідна, то вона потім буде призначена радником місії. Я на це згодився,
але домагався, щоб в кожному разі на Угорщині було лише одно українське
представництво; просив міністерство, щоб справа з окремим галицьким
представником у Будапешті була розвязана в порозумінні з галицьким
урядом в змислі скасування окремого їх представництва та злиття з нашою
місією в цілях зазначення й назовні існування лише одної Соборної УНР.
Це мені обіцяно й запевнено, що так іменно буде справа представництва
полагоджена; я ставив це категоричною умовою своєї майбутньої
чинности, бо вважав за недопустиме й за повний нонсенс існування двох
заступництв одної тепер української держави.

Була розмова про призначення до місії як фахівця-економіста, профе-
сора (коли не помиляюсь – томського) університету М. Птухи6. Я, розу-
міється, охоче бачивби його в складі місії, бо вважав дуже цінним для
місії, щоб в її складі була така кваліфікована людина і фахова в справах
господарських. Предложив його кандидатуру міністерству, але не знаю, з
яких причин так і не призначено його до складу нашої місії*). Натомість
до складу нашої місії призначено бувшого товариша голови Центральної
Ради М. Шрага7. Він тільки що прибув до Київа, тікаючи із Чернигова
пішки перед наступом большевиків, прийшов до міністерства і просився,
щоб його призначили до якоїсь закордонної місії. Товариш міністра
закордонних справ Л. Д. Марголін8 запевняв, що М. Шраг буде мені
корисним помічником у праці; покликувався на заслуги старого І. Шрага.
Я не сперечався – нехай їде. Призначили його радником місії. Потім
сказали мені, що до складу місії, як аташе, буде призначений поет О. Олесь9.
Прийняв я предложення своїх послуг з боку А. Клора, якого вже знав раніше,
коли він був урядовцем місії в Румунії; його мені міністерство призначило
урядовцем і тепер. Просив я більше нікого до нашої місії не призначати
і залишити вільні посади, на які я міг би пізніше запросити когось із
Галичан для здійснення в нашій місії принціпу соборности. Затруднення
робило мені те, що на посаду радника міністерство обіцяло призначити
дотеперішнього заступника ЗОУНР у Будапешті, а потім призначило

*) Обєктивно треба признати, на мою думку, що сталось це на добро, бо проф.
М. Птуха буде, очевидно, значно більш корисним для України, як член Української
Академії Наук, ніж бувби корисним як член нашої місії, а потім як емігрант, бо мусівби
тепер разом з нами розділяти долю багатьох інших членів колишніх місій УНР.
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Шрага; однак, думав, що в такому разі міністерство мусить згодитись на
дві посади радників у місії, можливо, на рахунок скорочення загального
числа членів місії, яких разом з головою мало бути сім. Отже нібито вже,
справа з формуванням місії скінчилась. Більше вже мені нікого
міністерство не мало бажання призначати і я нікого більше не пропонував.
Ще, правда, майже напередодні нашого відїзду просив мене один
український с.-р., щоб я взяв його з собою до Будапешту, але вже не як
члена місії, а тільки як “супутника”. Його призвище було подвійне чи
потрійне, при чому всі складові частини того складаного призвища були
дериватами слова “Бондар”. Мотивував він своє прохання тим, що за
часів гетьмана його сильно переслідували і що коли й за большевиків
його також будуть переслідувати, то він не витримає й зїде з глузду. Він,
справді, мав якийсь чудний вираз очей. Я згодився, щоб він їхав з нами
на свої кошти. Пізніше довелось пожалувати цього, бо він наробив
неприємностей.

Рано 24-го січня мене покликали до міністерства; сказали, що найдалі
до двох днів я маю з місією виїхати з Київа, бо обставини того вимагали.
Другого дня прийшов я до міністерства взяти потрібні документи. Однак,
являлося питання, як ми можемо їхати на Угорщину, не маючи від її уряду
згоди на прийняття нашої дипльоматичної місії. Але в часі революції такі
питання розвязуються надзвичайними способами. Отже те саме було й з
нами. Коли брав я свої документи, в міністерстві був якийсь старшина в
австрійській уніформі. Він предложив нам свої послуги: обіцяв поставити
нам на паспортах візи, з тим, що ми його візьмем з собою на Угорщину.
Чи мав він право на це, про те ні він, ні ми не підносили питання: раз
каже, що поставить візи, нехай поставить. Алє гірше було те, що ми самі
не знали, як доведеться нам їхати, і тому нічого обіцяти тому офіцерові не
могли; сказав я йому, що нічого не маєм проти того, аби він разом з нами
їхав, і навіть візьмем до свого вагону, коли його матимем. Мабуть він
зміркував, що таки краще мати хоч якусь обіцянку, ніж нічого, і “візи”
нам поставив, скріпивши їх своїм підписом і печаткою з мадярським гер-
бом та німецьким написом на ній: “Коmmаndо des Неikеhrеrlagers in Кіеw”10.
Що було писано в тій “візі”, ми не розуміли, бо написано було по ма-
дярськи. Потім виявилось, що написано було погано: нас названо було
“аz ukrán vörös kereszt missio”, ц. т. місія “Українського Червоного Хреста”.
Однак, ми тоді того не знали й уважали, що все у нас гаразд.

26-го січня рушили в дорогу. До самого моменту відїзду я так і не
бачив свого аташе О. Олеся і не знав, чи він поінформований про те, що
став причетним до української дипльоматичної служби. Отже їхали ми
без нього. На двірці була сила народу; всі стремілись їхати з Київа, бо
чекали, що Київ скоро займуть большевики. З великою бідою, за допомо-
гою стаційного начальства, примостились ми у вагоні, так, що не в силі
були взяти з собою того старшину, який нам “візував” паспорти; йому
довелось їхати окремо від нас. Близчою метою нашої подорожі був Ста-
ниславів, де я мав побачитись з урядом ЗОУНР і з ним згодитись щодо
складу місії та нашої політики. Їхали ми з Київа до Станиславова довго й
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з великими незручностями. До Волочиська доїхали порівнюючи доволі
скоро, але дуже погано було їхати по Галичині, де українсько-польська
війна давала себе дуже ясно відчувати. Залізниці функціонували дуже
неправильно; не було палива, мало було паротягів і вагонів; польські за-
лізничники, видно, саботували. Нас у Тернополі тримали майже 1½ до-
би; сидіти довелось у неопалених вагонах. Ходив я поглянути на місто, де
довелось перебути кілька місяців у 1915 р. Страшні зміни: деякі частини
міста лежали в руїнах. Дякуючи заходам старшини галицької армії, який
повнив тут службу, добули якось паротяг і пустили наш невеликий потяг.
В дорозі потяг іноді зупинявся серед дороги, бо, казали, не вистарчало
палива; дехто казав, що то польський саботаж. До Станиславова ми при-
їхали тільки 30-го січня.

Мав я намір як можна скорше порозумітись з урядом ЗОУНР та їхати
далі до Будапешту. Одначе ріжні причини, не дозволили здійснити цього
наміру. Другого дня після приїзду до Станиславова я склав візиту дер-
жавним секретарям та голові Національної Ради д-рові Ев. Петрушевиче-
ві11. Прийшли ми з радником М. Шрагом до урядового помешкання голови
Національної Ради якраз у той момент, коли від уряду Директорії одержано
тут телеграму у справі переговорів з Поляками про припинення ворожих
військових акцій. Цілком випадково ми були свідками того, як дехто розуміє
“соборність” у практичній політиці. Оскільки міг я зрозуміти із окремих
фраз (власне були це якісь істерично роздратовані вигуки), уряд, Директорії
просив галицький уряд вислати своїх представників для вироблення пев-
них умов, на основі яких можна булоб розпочати з Поляками пертрактації
про припинення збройного конфлікту. Коли д-р Петрушевич прочитав по-
дану йому телеграму, то почав високим голосом вигукувати: “Це їх не
обходить! З Поляками ми маємо до діла, а не вони! Заступників не вишле-
мо!”. І ще ріжні подібні вигуки д-ра Петрушевича чули ми, сидячи в сусід-
ній кімнаті й очікуючи, коли нас попросять до кабінету голови Ради на
розмову. Не можу, звичайно, з певністю ствердити, чи Петрушевич умисно
вигукував свої доволі різкі фрази на адресу уряду директорії в нашій при-
сутности, щоб показати; своє зневажливе відношення й до нашого уряду
й до нас, чи це було наслідком його хвилевої нестриманости. Можливо,
що були в тім елементи й того і другого. Одначе, найважнішим було
в усьому тому інциденті те, що Голова Національної Ради д-р Петрушевич
ясно розділяв “Соборну Україну” на два табори: “ми” й “вони”. Розмовляли
ми з д-ром Петрушевичем зовсім мирно; може він уже заспокоївся після
вибуху гніву, а може тільки взяв себе в руки, але говорив досить спокійно.
Питання про представництво в Будапешті вирішено в тому змислі, що
воно малоб бути унітарним з відповідним заступництвом в ньому Галичан.
Обіцяно мені, що про це буде повідомлений дотеперішний галицький за-
ступник сотник Яр. Біберович12; цей останній мавби стати офіційно членом
нашої місії, а інших членів місії мав би він мені рекомендувати в самому
Будапешті. Таким чином ця справа розвязувалась нібито добре й без особ-
ливих комплікацій. Пізніше, однак, вийшло інакше. В кінці розмови д-р
Петрушевич сказав, що в близчому часі має прибути до Станиславова



152

Україна на міжнародній арені

д-р Т. Окуневський13 і що для мене булоб важно почекати тут, поки він
приїде, бо мав він привезти деякі цінні для мене інформації щодо стано-
вища Угорщини. Окрім того була в той час у Станиславові делєганія За-
карпатських Українців на чолі з д-ром М. Бращайком14. З цією делєґацією
мала відбутись нарада, на яку д-р Петрушевич запросив і мене. Розуміється,
що я з охотою й навіть радістю прийняв це запрошення, бо для мене було
надзвичайно важно почути голос самих тих Українців, а не довідуватись
про їх долю з чужих переказів. Тоді ще Закарпатська Україна належала до
Угорщини; ясно, що обминути справу положення закарпатського україн-
ського населення неможна буде в розмовах у Будапешті; отже вислухати
думку представників того населення було просто неминучою для мене
потребою. Та й інформації д-ра Окуневського були для мене дуже інтересні.
Таким чином доводилось задержатись у Станиславові.

Скоро тільки ми сюди приїхали, довідався я, що тут перебуває ще
кілька місій, які виїхали із Київа раніше за нас. Чого вони тут сиділи, я не
знав тоді та й тепер не знаю, яка була в тому потреба. Фактом є те, що
в Станиславові нагромадилось членів ріжних місій аж надто багато. Куди
не прийдеш – всюди можна було бачити українських дипльоматів, які дуже
поспішно відїзджали з Київа і не дуже поспішали відїзджати із Станисла-
вова. Ця обставина настільки неприємно вражала місцевих Українців,
які мали до тогож з ними ріжний клопіт, що вже можна було чути зовсім
неприховані й отверті вирази невдоволення з їх боку на адресу так немо-
більних дипльоматів. І це ще більше спонукало до того, щоб скоріше звідти
виїхати. На жаль, довелось тут чекати д-ра Окуневського кілька днів, бо
він з якоїсь причини не приїздив. Тимчасом у Станиславові зібралась
Національна Рада. Це була, звичайно, велика подія в національно-полі-
тичному житті краю, і не можна було не використати нагоди побачити й
почути, як працює представничий орган галицьких Українців. Був я на
відкритті тієї сесії Національної Ради. На превеликий свій жаль, був
я вже тоді хворий і ніби крізь туман бачу в своїй памяті образ того
засідання, бо сидів я на нім, відчуваючи біль голови й повну слабість.
Пригадую собі, як кинулось мені зразу в вічі, що у Галичан збори
відбуваються в значно більшому порядку, ніж у нас; було помітно в них
більше вміння провадити зборами й говорити коротше та більше до речі,
ніж це практикувалось у нас (на жаль і тепер ще це у нас практикується!);
видно було далеко більше звички до публичного життя й публичних
виступів, ніж у нас у Київі. І ще один момент зафіксувався у моїй памяті:
відношення до членів Ради-селян. І нас до членів Центральної Ради-селян
ставились не тільки з великою увагою, але навіть з якимсь пієтизмом.
Коли виступав було в Раді якийсь селянин, то слухали його часто нескладну
промову надзвичайно уважно й з пошаною, бо вважали її “голосом землі”,
виявленням волі й бажань найчисленнішої частини українського народу.
Тут відношення до членів Ради-селян було зовсім інше; не тільки що не
було помітно якогось пієтету, але навпаки можна було помітити певну
неуважливість до їх заяв. Бачив я з льожі, де сидів, як один член Ради
у кожусі й по селянському підстрижений хотів зробити якусь заяву; він
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встиг вимовити тільки всього кілька слів, бо на нього з ріжних місць за-
гукали голоси людей, одягнених по мійському та в одягах священників;
депутат-селянин далі не говорив і ніяково сів на своє місце. Було дуже
ясно, що в революційному парляменті Галичини панує зовсім інший дух,
ніж у нашій Центральній Раді.

З закарпатськими Українцями познайомився я та коротко говорив з ни-
ми ще 1. лютого, але довша нарада з ними відбулась кілька днів пізніше,
коли вже приїхав до Станиславова й д-р Окуневський. Закарпатських Ук-
раїнців було чотири: окрім уже згаданого д-ра Мих. Бращайка ще один
селянин, один робітник (здається залізничник) і один старшина; цей ос-
танній дуже слабо розумів “по руськи” і говорив мадярською та німецькою
мовами. В нараді брали участь Голова Національної Ради д-р Петрушевич,
голова ради державних секретарів д-р Із. Голубович15, д-р Т. Окуневський,
закарпатські Українці й ми зі Шрагом. Метою наради було вислухання
інформацій та визначення напряму політики щодо Закарпатської України.
Перша половина програми виконана була докладно; щодо другої половини,
то справа кінчилась на тому, що члени наради поробили свої зауваження
до поданих інформацій або висловили свої думки про бажану, на їх думку,
політику відносно Закарпатської України; якихсь певних рішень в цій спра-
ві не принято. Д-р Т. Окуневський подавав інформації про ставлення до
української справи ріжних вивначніших осіб із парляментарних та уря-
дових кол Чехії й Угорщини. Лідер Закарпатський Українців д-р Бращайко
інформував про становише на Закарпатській Україні. Із коротеньких за-
міток, які я зробив собі підчас тієї наради й які в мене збереглись, видно,
що за поданими д-ром Окуневським інформаціями ситуація представля-
лась так: в Чехії частина політичних діячів заявлялась виразно проти оку-
пації, українських земель (президент Масарик16 і чеські соц.-дем.); навпаки
інші політики (головно лідер чеських народніх соціялістів Кльофач) не
були проти окупації. Далі вияснювалось, що добутий галицьким урядом
ріжний військовий матеріял затримано на чеському кордоні, але пізніше
його дозволено перевезти; разом з тим виявлялось, що французький гене-
рал Бартельмі вислав до Львова (нібито для боротьби проти большевиків,
а в дійсності для боротьби проти Українців) 17 вагонів муніції. Відносини
з Угорщиною були загалом добрі. Д-р М. Бращайко реферував про стан
річей, який витворився після того, як 21. січня в місті Густі17 відбувся зїзд
представників Закарпатських Українців. Зїзд став на позиції свого права
самоозначення й домагання злуки всіх українських земель, що були в скла-
ді колишньої Австро-Угорщини. Мадярські органи влади крайно ворожо
поставились до виявленої Українцями тенденції відірвати від Угорщини
Закарпатську Україну, завели тут режім диктатури й жорстоко пересліду-
вали учасників з’їзду в Густі. Законом з і дня 21. грудня 1918 р. (т. зв. “X
закон”) Закарпатській Україні признане було право автономії. Був навіть
окремий міністр для справ “Руської Країни” (так називалась тоді офіційно
Закарпатська Україна) д-р Орест Сабо; він стояв проти відірвання “Руської
Країни” від Угорщини. Однак той закон про автономію в життя не прово-
дилось і навіть не робилось якихсь заходів для його здійснення, окрім
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хіба того, що деякі округи з мадярським населенням відривали від Закар-
патської України та прилучали до корінної Угорщини. По думці членів
наради моїм завданням булоб: підтримувати домагання наших закарпат-
ських братів щодо злуки всіх українських земель.

Хвороба, яка була зовсім не на часі, на три дні привязала мене до
ліжка. Навіть у себе в готелевому покої не міг я з кимсь побачитись і по-
говорити, бо страшенно боліло горло. Тільки трохи одужавши, міг я ще
дещо зробити”. Довідався, між іншим, що до Станиславова приїхав із
Будапешту представник угорського уряду; називали його “консулем”, бо
тоді взагалі була така атмосфера й загальний настрій, людей, які викону-
вали якісь урядові доручення чи функції, називати ріжними високими
титулами. Отже рішив я побачитись з угорським “консулем” та поінфор-
муватись у нього про те, як поставиться угорський уряд до нашої місії, чи
її визнає за представництво УНР і чи прийме мене як дипльоматичного
заступника УНР. Наше побачення відбулось 7. лютого. Знайшли ми “кон-
сула” в реставрації, де він кінчав свій обід за пляшкою вина. Ще здалека
побачивши його за столом, відчув я щось близьке, знайоме в його обличчі,
яке викликало думку про “наших” людей із Білої Церкви чи Бердичева.
А ще приємніше було довідатись, що п. угорський “консул” таки справді
був “із наших” і навіть просто земляк. Відразу “консул”заговорив з нами,
не без самозадоволення на ломаній російській мові з виразним жидівським
акцентом. На моє запитання, звідки він знає російську мову (бо я був
вражений такою несподіванкою), п. угорський “консул” відповів: “Что
значить?.. Я же сам Сквирскій ребйонок!..” Виявилось, що угорський “кон-
сул” родом з України, із Сквирського повіту на Київщині; років 13–14
перед тим, він, уникаючи військової служби, емігрував за кордон, оселився
в Угорщині і там пізніше натуралізувався*). За свого життя у Сквирі і взагалі
до емігрування із колишньої Росії він називався Мойше Пінковський,
а тепер уже він був Макс Пінтер. Як і годиться порядному землякові,
М. Пінтер прийшов нам на зустріч в деяких справах. Про те, як постави-
ться угорський уряд до нашої місії, він, розуміється, нічого не міг сказати,
бо ніяким взагалі “консулом” він не був і нічого спільного з великою полі-
тикою не мав. Приїхав він до Станиславова з доручення угорського мініс-
терства торговлі й промисловости, очевидно, з метою вияснити мож-
ливости збуту деяких товарів та здобуття тут потрібних Угорщині пред-
метів. Підчас бесіди з нами П. Пінтер звичним жестом практикованого
маклера виймав із ріжних своїх кишень усякої форми цвяхи, зразки ріжних
товарів і т. д. та все запитував: “А это Вам надо?.. А это надо?..” Відповідав
я йому, що все це звичайно, річи потрібні Україні, але тепер, мовляв, нас
найбільше цікавить питання про те, як проїхати на Угорщину й там доби-
тись нашого приняття. Нашу розмову продовжили ми в готелі, де спинився
сам М. Пінтер та його помічник, мадярський старшина, і де вони мали
свою канцелярію. Вияснив я собі, що тоді в Угорщині був коаліційний

*) Пізніше, вже в Будапешті, оповідав він нам, що в часі війни він кілька, разів
був у Росії; з якою метою він туди їздив, про це не сказав, залишивши нам самим
догадуватись про ціль таких доволі для нього ризиковних вояжів.
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уряд, який складали ліберально-радикальні буржуазні партії та угорські
соціял-демократи; міністром торговлі, яке вислало М. Пінтера, був соц.-
дем. Ґарамі. Тоді я попросив, щоб наш земляк негайно скомунікувався зі
своїм міністром та сповістив його, що до Будапешту їде українська дип-
льоматична місія, на чолі з українським соціял-демократом, який просить,
мовляв, товариської допомоги щодо зручнішого переїзду по території Угор-
щини та щодо улаштування цілої місії в Будапешті. На висловлене ним
побажання я показав М. Пінтерові наші паспорти з “візою”, яку нам уділив
у Київі комендант табору поворотців. Подивившись на наші “візи”, Пінтер
закрутив головою, приказуючи: “Это же нехорошо. Што он написал? Вы
знаете, што он написал?” Кажу, що не маю поняття, бо написано по ма-
дярськи, а я не розумію: тієї мови. “Он же написал, што Вы “красный
крест-миссія”. Ай... как он нехорошо написал”. Тут, власне, я й довідався,
що наші “візи” були дуже сумнівної цінности і що нашу дипльоматичну
місію волею коменданта обернено в місію Червоного Хреста. Після наради
зі своїм помічником секретарем (сотником генерального штабу) м. пінтер
вирішив, що найкраще буде просто викреслити в наших “візах” слова
про місію Червоного Хреста. Це він і доручив зробити сотникові, який
акуратно під лінію викрислив ті непотрібні слова в наших “візах”. Роби-
лось це знов же по праву революційного часу. Після цього М. Пінтер по-
обіцяв негайно зробити те, про що я його просив; він доручив зайнятись
цим свойому секретареві. Я якось мимоволі звернув увагу на те, що сотник
генерального штабу надзвичайно точно й без найменшого заперечування
виконував усі накази свого теперішнього шефа: писав під його диктат
листи, ходив з дорученнями, занотовував собі ріжні справи, про які мав
нагадати свойому шефові і т. д. Порівнював поведінку цього старшини з
поступуванням наших старшин. Думалось, що наші, мабуть, в подібних
умовах не виявлялиб такої витривалости й дисциплінованости, як цей
мадярський з вищою освітою. Видно мадярські старшини уміють вико-
нувати свої обовязки супроти батьківщини в ріжних умовах іноді, може,
й тяжких та понижуючих.

Я ніяк не сподівався, що відповідь із Будапешту наспіє так скоро.
Вже другого дня М. Пінтер сповістив нас, що дістав відповідь: нам буде
приготовлене помешкання в готелі “Dunapalata”18, а на якійсь стації (забув
її назву) на нас буде чекати окремий вагон. Це була така чемність і увага
до нас, якої трудно було навіть сподіватись. Я сердечно подякував за цю
послугу М. Пінтерові і сотникові. Рішив негайно рушити із Станиславова
до Будапешту і став приготовлюватись в дорогу. Тут довелось мені ще раз
(і аж до сьогодняшнього дня – слава природі! – останній раз) мати нагоду
пізнати вихованість і розуміння своєї компетенції з боку українського вій-
ськового начальства. Я саме тоді якраз ретельно займався складанням до
куфрів своїх річей; тут же сидів один Українець лікар, який відвідував
мене під час недуги. Хтось постукав до дверей і вслід за тим до кімнати
вступив український старшина. Він подав мені якийсь папір, просив про-
читати, росписатись, що я його читав, і вернути йому папір. Читав я і не
хотілось вірити, що це могло бути в дійсності. Був це не то наказ, не то
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загроза, не то... я навіть не знаю, як це слід кваліфікувати. Полковник
Ол. Шаповал, невідомо, з якого власне титулу, бо він тоді був начальниксім
всього тільки західньої групи війська УНР – написав роспорядження до
всіх голов дипломатичних місій, аби вони в найкоротший час виїхали із
Станиславова свого призначення. Я не можу, звичайно, пригадати тепер
точного тексту того циркулярного наказу, але пригадую, що його зміст
був що найменше недопустимий. Мені особисто дуже не подобалось, що
в Станиславові згромадилось стільки місій. Але, яке до того діло якомусь
воєводі – полк. Ол. Шаповалові, це просто не вкладалось в моє розуміння
взаїмовідносин між цивільною й військовою адміністрацією. Я тоді сква-
ліфікував той крок полк. Ол. Шаповала як прояв великої міри непошани
до людей, яких вислано закордон репрезентувати УНР! Вернув той папір
старшині, який його приніс, заявивши, що підписувати його не хочу. Стар-
шина почував себе ніяково; говорив, що йому дуже неприємно виконувати
те доручення, але він мусить його виконати з службового обовязку; просив
підписатись, бо інакше, мовляв, вийшлоб, що він не виконав наказу свого
начальника. Дійсно, подумав я собі, чим винен цей сотник, що має таке
мудре начальство, і за що він має відповідати. Поставив і я свій підпис
під отим знаменитим “твором”, де вже стояли підписи інших голов місій.
Дуже жаль, що не маю того “твору” в себе на руках. Цеж все-таки документ,
який заслуговував би на те, щоб його опублікувати. В кожному разі память
про нього у мене зберіглась, і обминути тут мовчанкою той факт сваволі
військового чи повного нерозуміння ним меж своєї компетенції я не можу.
У мойому дипльоматичному паспорті виразно стояло: “Правительство Ук-
раїнської Народньої Республіки... військовим та цивільним установам УНР.
наказує, щоб власникові цього не тільки не чинено ніяких перепон при
переїзді, чи проживанню повсюду, але щоби були вжиті заходи для ска-
зання йому всякої допомоги”. Ясно, виразно й категорично. А, отже, полк.
Ол. Шаповал рішив собі, що все це “єрунда”, і поступив інакше*).

Із Станиславова виїхали 9-го лютого і через Стрий доїхали до погра-
ничної залізничої стації Лавочне. Тут мали пересісти на потяг, що їхав
уже на той бік галицько-угорської границі. Старшина галицької армії ре-
відузав наші документи, і на моїм паспорті лишилась, як память про це,
власноручна його помітка: “Доз. пер. гра. 9-ІІ 1919 Сотник Г.” Не просто
написав: “бачив” чи “видів”, а “дозволив” переїхати границю... еrgо19 міг
“не дозволити”. Все-таки галицький сотник був без порівнання чемніший
за наддніпрянського полковника. По дорозі зі Станиславова до Лавочного
я якось не бачив нікого із своїх товаришів дипльоматів, але в Лавочному
їх було дуже багато. Два вагони майже цілком були зайняті членами ук-
раїнських місій; з трудом примостились ми в одному з тих вагонів. Масо-
вий ісход із рідної землі! Зовнішній вигляд у більшості суто-український

*) Років сім чи вісім пізніше довелось зустрінути колишнього товариша по Богда-
нівському полку Ол. Шаповала на еміграції у Празі. Казав він мені, що той свій наказ
він розіслав головам місій по наказу Головного Отамана С. Петлюри Хоч би навіть
було правдою, що С. Петлюра виявив таку безтактність, то все таки дивним є те, що
Ол. Шаповал взяв на себе виконання функцій поліцейського відносно послів УНР.
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і для Европейця не звичний. Військовий аташе при царгородській місії
В. Кедровський, для повного ансамблю, їхав у якійсь навіть для нашого
“східньо-европейського” ока незвичній шапці – не то з медведя, не то з со-
баки. Настрій у всіх сумний, бадьорости не помітно. Їхали дорослі й діти.
Везли з собою багато ріжної поклажі: куфри, скрині, пакунки і навіть
мішки. Мені дуже незручно було сидіти, бо одна нога була Все значно
вище, ніж друга: на долівці між лавками лежав мішок муки, яку місія
везла з України аж до Атен20, передбачаючи, мабуть, можливість голоду
в Греції. Хотілось скоріше доїхати до тієї стації, в Угорщині, де мали висісти
з оцього потягу та сісти до вагону, який так ласкаво мав для нас пригото-
вити угорський уряд. Нарешті таки доїхали до тієї стації, але тут чекало
нас гірке розчарування. Післав я свого урядовця довідатись у залізничого
начальства, де є приготовлений для нас вагон. Дійсно, його для нас при-
готовили, але поки ми переговорювали з начальником стації, тимчасом
царгородський аташе в страшній шапці знайшов той порожній вагон,
в який і стали поміщатись усі місії. Ми прийшли останніми, й для і нас
місця вже не було. Здавалось, що ми порушували закони природи, коли
пробували й собі вступити до вагону, бо там було все до послідньої мож-
ливости зайняте людьми й річами. Втиснулись і ми якимсь чудом. Про те,
щоб сісти в купе, трудно було й думати, бо все було міцно окуповане.
Страшенно не люблю я тісноти у вагонах не тільки через те, що це взагалі
дуже неприємна річ, але головно тому, що тоді люде виявляють, не со-
ромлячись, найгірші сторони своєї істоти і навіть звичайно тоді в них
прокидається звіряча природа. Не кожен тоді може собою володіти. Іноді
бореться за місце у вагоні, ніби-то справа йде про життя й смерть. Ріжниця
психіки дала себе відчути. Голова місії д-р Дм. Левицький був так лас-
кавий, що улаштував якимсь чудом у своїм купе наших жінок з моїм
хлопцем. Не варто згадувати всіх подробиць нашої подорожі, в якій сумні
моменти й неприємно-вражаючі окремі епізоди переплітались із глибоко-
комічними. І сміх, і горе. В моїй памяті ота ніч у вагоні, без міри й ладу
набитому людьми й речами, ще й досі стоїть якоюсь тяжкою примарою.
Ніколи в житті не доводилось мені їхати в таких умовах; але всі ті
незручности річ не так важна. Ділу ніч гнітив мій ум отой кошмарний
контраст між тим, чим ми ніби-то хотіли бути, й тим, що було з нами в
реальній дійсності. Щось глибоко понижуючого було в отім контрасті:
висока гідність “посла УНР” і оте сидіння в коридорі вагону, до стелі
наповненому речам, на власному свойому куфрі й відчування постійної
небезпеки, що хтось, хто сидить десь вище ба тебе, поставить тобі свій
брудний чобіт на плече або й на голову. Я благословляв природу, коли ми
нарешті висіли на двірці у Будапешті.

Отже, 10-го лютого прибули ми нарешті до місця свого призначення.
Умови життя впливають, без сумніву, на настрій людини, і тому, коли
після всіх неприємних історій під час подорожі, опинились ми в умовах
культурного життя, коли в прекрасному, модерному, європейському готелі
“Dunapalota” явилась можливість добре вимитись, почиститись і спочити
на добрій постелі, то якось скоро забулось усі ті незручности, неприємности
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й дикий хаос, які щойно довелось пережити. При виді широкого, велича-
вого, повноводного Дунаю, який протікав коло самого готелю, й прекрас-
ної, великої, королівської палати, яка була якраз проти вікон нашої кімнати
на другому боці Дунаю, не хотілось думати про кошмарно-тяжку ніч і про
всі минулі пригоди. Треба було починати діяти. Першим ділом було: знайти
заступника ЗОУНР сотника Я. Біберовича та довідатись у нього про за-
гальний стан річей і вигляди на можливість визнання угорським урядом
нашої місії як представництва УНР. Нічого по суті нового не довелось
мені почути від Я. Біберовича; єдине хіба нове й важне в одержаних ін-
формаціях було те, шо я довідався про перебування в Будапешті військових
представників Антанти, які мали певний вплив на напрям політики угор-
ського уряду. Тут була й залога, складена із військових відділів держав
Антанти. Старшим серед антантських військових начальників був фран-
цуський полк. Вікс, який ворожо ставився до Українців. Отже треба було
виробити певну тактику щодо заходів перед угорським урядом з метою
добитись від нього визнання нас. Рішив я ще перед тим, як іти до мініс-
терства закордонних справ, розвідатись про цю справу у соціял-демократів,
які входили в коаліційне міністерство, неофіційно в порядку товариської
інформації. Для цього рішив я відвідати міністра торговлі соц.-дем.
Е. Ґарамі; це було тим більше зручно зробити, що треба було йому подя-
кувати за його послуги. Побачення відбулось у міністерстві торговлі 12-го
лютого. Подякувавши міністрові за його ласкавість та вияснивши йому
відносини України до Совітської Росії і ціль нашого приїзду до Будапешту,
запитав я міністра Е. Ґарамі про його думку відносно того, яке становище
може зайняти до нас уряд Угорщини. Міністр відповів, що на його думку
члени уряди соціял-демократи певне, так само як і він особисто, будуть за
тим, щоб нашу місію визнати за офіційне заступництво УНР; щодо інших
членів уряду, то він припускав, що соціял-демократам удасться схилити
їх до прийняття в цйому питанні позиції соціял-демократів. Міністр Ґарамі
обіцяв тогож таки дня переговорити зі своїми товаришами міністрами,
зокрема з міністром закордонних справ, і про наслідки своїх розмов пові-
домити мене по змозі скоріша. Дійсно, тогож самого дня увечері я дістав
повідомлення, що можу явитись в міністерстві закордонних справ і пере-
дати там свої документи. Одночасно з цим ужив я заходів, щоб побачитись
із провідними особами мадярської соц.-дем. партії. Увечері 12-го лютого
був у мене редактор центрального органу соц.- дем. партії “Népszava”
т. Варнай. Він обіцяв, що газета “Népszava” займе становище сприятливе
для нас. Загалом можна сказати, що т. Варнай, який, до речі, був у полоні
в Росії, виявив розуміння нашої справи і особисто ставився до неї з сим-
патією. Його трохи непокоїло, що Українці воюють з московськими боль-
шевиками, яких він уважав тоді за революційну владу, але після нашого з
Шрагом пояснення цілої нашої національно-визвольної боротьби, він ні-
бито був заспокоєний тими поясненнями і обіцяв нам свою підтримку;
було в кожному разі ясно, що тепер уже т. Варнай не ставив українську
владу на один рівень із контр-революційними владами російських
генералів; він тепер уже знав, що й українські соціял-демократи входять в



159

Україна на міжнародній арені

кабінет міністрів і що навіть моя повновласть підписана україн. соц.-дем.
В. Чеховським.

Не гаючи часу, вже 13-го лютого я (оскільки собі пригадую, разом з
М. Шрагом) відвідав міністерство закордонних справ. Прийняв нас зас-
тупник кермуючого міністерством граф Чакі. Українську справу він знав,
очевидно, ще з часів Берестейського мира. Зовсім не було потреби давати
йому довгих пояснень, бо він був добре зорієнтований; довелось лише
подати до його відома події останнього часу й вияснити конструкцію тим-
часової верховної влади УНР. На запитання про те, чи уряд Угорщини
визнає офіційно УНР і мене як повновласного заступника незалежної
української держави і чи відповідно до того признає всі права й привілеї,
встановлені міжнароднім правом для дипльоматичних заступників, граф
Чакі відповів, що Угорщина затруднилась би взяти на себе ініціятиву щодо
визнання незалежної української республіки dе jurе, але вона визнає її dе
factо і наслідком цього буде визнавати за нашою місією всі звичайно узнані
привілеї дипльоматичних заступництв. Мене, як фактичного посланника
УНР, прийме тимчасовий президент республіки, про що, мовляв, мене
повідомить міністерство писемно. Я передав графові Чакі свою вірительну
грамоту. Через те, що адміністрація готелю, з огляду на існуючі приписи,
просила нас оформити справу нашого перебування в тім готелі (здається
був установлений якийсь термін для перебування), просив я п. заступника
міністра, аби це було зроблено урядово та щоб до нашого роспорядження
дано було кілька покоїв у готелі для членів місії й канцелярії. Обіцяно
було, що все буде зроблено. На тім перша візита була закінчена.

Другого дня д-р Шульц, який раніше співробітничав у Я. Біберовича,
предложив мені свої послуги посередничати в побаченні з д-ром Оскаром
Ясі, лідером радикальної партії і бувшим міністром національних справ.
По обіді ми були у нього. Ніяких обітниць д-р О. Ясі, звичайно, не робив,
але загалом можна сказати, що до нашої справи він поставився симпа-
тично. Можна було вважати, що й з боку його партії можна було числити
на підтримку. Таким чином наша справа ніби-то стояла не погано як
в урядових колах, так і в громадських. Треба було чекати закінчення офі-
ційної сторони нашого визнання. Однак треба було познайомити грома-
дянство з нашою справою. Перед відїздом із Київа дали мені в міністерстві
закордонних справ текст відозви: “До народів всього світу та їх прави-
тельств”. Цю відозву дав я перекласти на мадярську мову з тим, щоб розі-
слати її до органів політичних партій та подати до преси. Навожу повний
текст цієї відозви, бо, оскільки я знаю, вона серед досі опублікованих ма-
теріялів із історії української революції не була поміщена. Її текст (власне
копія) зберіглася у мене випадково серед інших матеріялів. Відозва зву-
чить так:

“До народів всього світу та їх правительств”
Коли війна віддала зброю в руки народів і військо стало народнім,

стара державна влада Росії не могла встояти й упала під ударом рево-
люції. Визволилась і Україна від вікового гніту російської держави.
Всенародньою творчою роботою встановлено було на Україні вільний
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демократичний лад з Центральною Радою, революційним парля-
ментом, на чолі.

Але молоді, паростки демократичної державности на Україні за-
топлено навалою безладдя, що насувалось на Україну з Московщини
й розпадавшеся фронту, в значній мірі зусиллями агентів германського
імперіялізму, які намагались вибити молоду державу з кола своїх су-
противників. Безладдям скористувались поводарі германського імпе-
ріялізму: силою багнетів примусивши розійтись Центральну Раду,
пригнобивши українську демократію, вони віддали владу на Україні
в руки російського панства на чолі з російським генералом Скоро-
падським, який фальшиво прикривався демократичною ідеєю дер-
жавної самостійности України.

Запанував над народами України важкий гніт російського пан-
ства. Карні експедиції катували селянство; робітники страждали по
тюрмах та лагерях германських. Під ударами Держав Згоди упав гер-
манський імперіялізм, ослабла сила його й на Україні.

Одночасно однодушне повстав український народ з зброєю в ру-
ках од краю до краю. За місяць, від 15 листопаду до 15 грудня, пов-
стання обняло всю Україну і російсько-германська влада згинула. Во-
лею Народу Україна знов стала вільною незалежною демократичною
республікою на чолі з Директорією.

Вітаючи міжнародні визвольні сили, що допомогли знищенню
германського імперіялістичного гніту на Україні, Директорія від імени
Народньої Республіки України приносить братній привіт всім наро-
дам. світу і їх урядам, бажаючи жити в добрій, дружній згоді з ними.
Всі міжнародні зобовязання, всі вимоги міжнароднього права являю-
ться обовязковими для України, і спадщина бувшої Росії в міжнародніх
заступниках (стосунках? М. Г.) пропорціонально силам України пе-
реходить до останньої.

В момент свого визволення Український Народ, кермуючись ви-
сокими ідеалами всесвітнього братерства народів, щиро бажаючи мира
та розцвіту всім націям, прямуючи до дружби та приязні зі всіма сво-
їми близькими й далекими сусідами, опираючись на принціпи само-
визначення народів, висловлені президентом великої Американської
Республіки Вільсоном, звертається до народів всього світа та до їх
Високих Правительств з братнім, щирим привітом і закликом до під-
тримання добросусідських, дружніх, приязливих зносин з Українсь-
ким Народом, Українською Народньою Республікою.

Директорія і Правительство Української Народньої Республіки
тішаться надією, що цей заклик знайде співчуття у Правительств На-
родів всього світа, що привіт Українського Народу буде прийнятий
усіма Народами і що дружні, добросусідські, братерські зносини скоро
будуть завязані між всіма державами та Українською Народньою Рес-
публікою, яка вже готова і зараз відповідно приняти представників
інших Правительств і в свою чергу післати своїх.
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У столиці Української Народньої Республіки м. Київі.
Року 1918, місяця грудня 28 дня.
Директорія Української Народньої Республіки:
Голова Директорії      В. Винниченко.

С. Петлюра
Ф. Швець
П. Андрієвський
А. Макаренко

Голова Ради Міністрів
                    і Міністр Закордонних Справ

Чеховський.”

Не всюди, звичайно, з однаковою зручністю можна було говорити
про “германський імперіялізім”, не згадуючи й про “антантський імпе-
ріялізм”. З цього боку в Угорщині не було, правда несприятливого
настрою для оперування подібною арґументацією, але в засаді подібна
позиція була, очевидно, досить хисткою. Однак, з одного боку наведена
вгорі відозва дана була мені в міністерстві для її поширення в такому
виді, як її ухвалила Директорія, а з другого боку в ній, окрім звичайної
для того часу реторики, була важна заява щодо перебрання Україною
відповідної частини зобовязань колишньої російської імперії. Отже я не
вважав за можливе ту відозву заховати й її не опубліковувати. Просив
я радника нашої місії М. Шрага відвідати особисто редакцію газети
“Neрszаwа” і передати їй оту відозву. Скоро після свого від’їзду М. Шраг
вернувся стрівожений; виявилось, що він попав у досить неприємне
становище, бо якраз у той час мадярські комуністи захопили редакцію
цієї газети, засіли в ній і відбивались від наступу на них Будапештенської
поліції. З обох боків ішла стрілянина. М. Шрага питали, куди й для чого
він направляється. Отже, його могли, як він припускав, запідозріти в то-
му, що він є російський комуніст, могли його арештувати, і таким чином
він мігби неждано-негадано опинитись “в числh драки”. Боротьба про-
довжувалась від семої години вечера до 4 години рано, при чому вбито
кількох поліцейських. На другий день їх ховали. Ми тимчасом урядували
в канцелярії Я. Біберовича, звідки можна було бачити ці похорони.
Властиво це була велика маніфестація проти комуністів і за демокра-
тичний уряд та за демократичну республіку. Ніщо, здавалось би, не
віщувало можливости наступлення “диктатури пролєтаріяту” всього
лише один місяць пізніше після тієї маніфестації, в якій брали участь
десятки тисяч демократичних верств громадянства, в тому числі і ро-
бітництва. Одначе, так сталося потім.

20-го лютого мені принесли пакет із мадярського (угорського) мініс-
терства закордонних справ. В ньому була офіційна відповідь на питання,
піднесені мною при візиті 13-го лютого. Навожу цей документ повним
текстом (в перекладі з француського):

 

Члени Директорії:
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“Міністерство Закордонних Справ
Мадярської Народньої Республіки.

9180/1919
К. И. М.

Пан Микола Ґалаґан.
Надзвичайний Посланник Української

Народньої Республіки.
Будапешт.

Пане Посланнику!
З приємністю маю честь потвердити одержання вірительної гра-

моти, якою п. В. Чеховський, міністр Закордонних Справ Української
Народньої Республіки, акредитував Вас в якості Надзвичайного По-
сланника при Правительстві Угорської Республіки.

Визнаючи Вас як представника de facto (соmmе représentant de
fait) Української Народньої Республіки і запевняючи Вас, що Ви мо-
жете числити на мою поміч і “підтримку у виконанні Вашого завдання,
я застерігаю собі подати свого часу до Вашого відома імя особи, яку я
предложу; послати до Київа в якості уповноваженого представника
Угорської Республіки, аби там зі свого боку сприяв встановленню
дружніх і доброзичливих відносин зі шляхетним українським народом
та його Правительством.

В цей час пан Ляйтгеб є повірений заступати інтереси угорських
громадян на Україні.

Щодо побажань, які Ви заявили графові Чакі під час Вашої візити
до Міністерства Закордонних Справ, я постараюсь їх задовольнити в
міру можливости. Я буду мати честь повідомити Вас про день і час,
які тимчасовий Президент Угорської Республіки призначить для прий-
няття Вас на авдієнції. В разі, колиб Ви бажали при тому представити
Панові Президентові персонал Вашого посольства, я був би Вам вдяч-
ний, колиб Ви по змозі скоріше надіслали мені список персоналу Вашої
місії. Дозволяю собі додати, що я негайно вжив необхідних заходів,
щоб Ваше право перебування в готелі Дунапалата продовжено і щоб
адміністрація готелю дала до диспозиції Вашого посольства – як Ви
бажаєте – помешкання із пяти кімнат.

Застерігаючи собі повідомити Вас остаточно про те, користуюсь
нагодою, щоб висловити Вам, пане Надзвичайний Посланнику, за-
певнення моєї найбільшої пошани.

Будапешт, 13 лютого 1919.

Кермуючий Міністерством
Закордонних Справ (підпис).”

Цей лист одержав я надто пізно, бо вже другого дня, 21-го лютого,
увечері я одержав повідомлення про те, що авдієнція у президента Рес-
публіки призначена на 22-го лютого. На цей раз зміст паперу був такий:
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“Міністерство Закордонних Справ
Мадярської Народньої Республіки.

9251
К. М.

Пан Микола Ґалаґан
Надзвичайний посланник Української

Народньої Республіки.
Будапешт – готель Дунапалата.

Пане Посланнику!
У відповідь на побажання, яке Ви заявили графові Емерикові

Чакі перед кількома днями, маю честь Вас повідомити, що пан тим-
часовий Президент Угорської Республіки прийме Вас на аудієнції в
суботу 22-го лютого в полудне.

Автомобіль Президента приїде за Вами до готелю Дунапалата
о год. 11¾.

Церемоніал, встановлений для авдієнцій, які уділює п. п. членам
дипльоматичного корпусу тимчасовий Президент Угорської Респуб-
ліки, передбачає, що п. п. члени дипльоматичного корпусу при цих
авдієнціях одягнені в редінгот.

Прийміть, Пане Посланнику, запевнення моєї
найбільшої пошани.

Будапешт, 21 лютого 1919.
За кермуючого Міністерством

Закордонних Справ
Драше Лайош, державний секретар”.

У мене вже не було часу, щоб ще перед аудієнцією повідомити Мініс-
терство Закордонних Справ про склад нашої місії, і таким чином мати
можливість представити Президентові Республіки всіх членів місії. Та, ок-
рім того, ще й інша причина, зовсім прозаїчна стояла тому на перешкоді,
а саме та, що ні радник місії Шраг, ні урядовець К-ор не мали відповідних
одягів. Із Київа відїзжали ми поспішно, так, що там не було їм часу належно
еквіпуватись, а в Будапешті ще вони не встигли собі справити потрібної
для урочистих моментів ноші; тим менше вони могли задовольнити ви-
моги, які треба було виконати щодо одягу при аудієнції у Президента Рес-
публіки. Із нас усіх тільки в мене зберігся ще з передвоєнних часів “редін-
гот”, в якому треба було явитись на ту аудієнцію. Рішив я, що поїдемо ми
разом з Я. Біберовичем. поперше цим ми нібито відразу маніфестували
б ідею “соборности”, а по-друге Біберовичеві не треба було старатись про
“редінгот”, бо це парадне убрання цілком заступав йому військовий одно-
стрій бувшого австрійського сотника, на якому були українські державно-
національні відзнаки. Президент Республіки граф Михайло Каролі прий-
мав нас у королівській палаті. Високий, показний мущина, Президент
Республіки був також у “редінготі”. Це, очевидно, мало свідчити про офі-
ційну урочистість акту. Однак, урочиста частина авдієнції тривала недовго:
кілька хвилин зайняла моя промова до Президента і також кілька хвилин
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його промова. Потім усі ми на запрошення Президента посідали й розмова
йшла вже без усяких урочистостей на ріжні політичні теми. З ініціятиви
гр. М. Каролі були предметом розмови три головні питання: як сильним
є большевицький рух; яке становище займає Українська Республіка
відносно Закарпатської України і нарешті, чи не булоб можливим говорити
про спільну політику супроти Румунії. Щодо першого питання, то тут
Президент Республіки бажав одержати від мене деякі подрібніші інфор-
мації та довідатись мою думку, наскільки сильний є большевицький рух
і чи може він поширитись за допомогою червоної армії поза межі колиш-
ньої російської імперії. Сам гр. М. Каролі висловлював думку, що боль-
шевизм має підтримку з боку російських народніх мас і що цей рух є
глибоко-народнім рухом, і тому мавби, на його думку, бути сильним. Я не
мав змоги перед тим добре зорієнтуватись в обставинах та, зокрема, точно
довідатись про відношення провідних політичних квл супроти московсь-
ких большевиків і тому відповідав дуже загально. Між іншим сказав, що
приклад України ясно показує, що московські большевики грубо порушу-
ють право народів улаштовувати своє державне життя по своїй волі, що
ніяких державних границь большевики не шанують і силою зброї “несуть
визволення” всюди туди, куди можуть насильно продертись, і що колиб
Україна була переможена в боротьбі, то зовсім не виключено, що слідом
за тим, як стерті булиб державні границі Української Республіки, прийшлаб
черга на близчі сусідні держави Західньої Європи, в тому числі й Угорську
Республіку*). Я вважав за необхідне зазначити, що правительство УНР
бореться з московськими большевиками не як зі своїми соціяльними во-
рогами, а як з російськими імперіялістами. Питання про Закарпатську
Україну гр. Карелі поставив, як то кажуть, руба: він просто висловив своє
переконання, що булоб найкраще, колиб Українське Правительство зая-
вило, що воно визнає Закарпаття інтегральною частиною Угорської Рес-
публіки і не підносить питання про його прилучення до України. На це
довелось відповісти, що Україна не може відмовити кому б то не було, в
тому числі й своїм закарпатським братам, права рішати самим про свою
долю. Україна, казав я, не має наміру силою зброї приєднувати до своєї
держави етнографічно-українські землі проти волі населення тих земель;
однак, проголошення подібне до того, про яке говорив гр. Каролі, підко-
пувалоб ґрунт у нас самих під ногами, бо й свою державу ми проклямували
на основі права на самоозначення. Президент гр. Каролі вказував на істо-
ричне право Угорщини щодо Закарпаття; я відповідав, що демократія ви-
суває новий принціп, виразом якого являється 14 пунктів Вільсона21. На
прикінці я ще дозволив собі висловити надію, що й угорська демократія,
яка тепер прийшла до влади, буде стояти на основі признання за всіма
народами права їх на самозозначення, а щодо закарпатських Українців,
то не буде противитись тому, щоб вони виявили свою волю в свобідному

*) Роля гр. М. Каролі напередодні проголошення в Угорщині “диктатури
пролєтаріяту” і підчас тієї диктатури дає мені підстави думати, що я не помилився,
коли був обережним на авдієнції у колишнього президента Угорської Республіки. Само
собою розуміється, що я тоді нічого не знав про можливість того проголошення.
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голосуванні; додав, що в тому разі, колиб Закарпатські Українці виявили
бажання жити разом з усіма іншими Українцями в одній державі, то Пра-
вительство УНР не вважалоб, очевидно, себе в праві відмовитись від своїх
братів і не прийняти їх до складу соборної України. На це останнє моє
зауваження гр. Каролі нічого зі свого боку не відповів і перейшов до тре-
тього питання: про політику відносно Румунії. Тут він також висловлю-
вався доволі ясно і без ніяких затуманювань. Казав, що колиб між Угор-
щиною й Україною не було спірних питань, то можнаб, на його думку,
і навіть треба булоб застановитись над питанням про спільну політику
супроти Румунії, яка виявила захватницькі тенденції як відносно угорських
земель, так і відносно українських. Навпаки, казав він, колиб Україна
йшла у своїй політиці по лінії союзу з Румунією, то це погіршилоб мож-
ливість порозуміння з Угорщиною, бо її з Румунією до згоди прийти, оче-
видно, не можна. Відповідав я зі свого боку, що про союз України з Руму-
нією говорити не приходиться і що дійсно супроти неї Україні більше,
очевидно, по дорозі з Угорщиною, бо насильне захоплення Румунією ук-
раїнських земель, без сумніву, буде перешкодою до встановлення цілком
дружніх і добрих з нею відносин; казав я накінці, що Україна з великою
радістю бачилаб Угорщину в числі тих держав, які сприялиб прилученню
до УНР тих частин етнографічної української території, які захопила Ру-
мунія і яких населення недвозначно заявило свою волю жити разом з усією
українською людністю в одній своїй державі. Власне на цім і кінчилась
авдієнція у Президента Угорської Республіки. Отже, тут було інакше, ніж
у Румунії: там мене голова держави – румунський король – не приймав,
бо я заступав “невизнану” державу; тут мене також визнали за представ-
ника УНР dе fait, але голова держави – тимчасовий Президент Угорської
Республіки – приймав мене на урочистій авдієнції, як члена дипльома-
тичного корпусу. Покищо я міг бути задоволений. І, забігаючи трохи на-
перед, можу зазначити, що всі пізніші й дуже ріжного роду угорські прави-
тельства ставились до нашої місії, як до дипльоматичного заступництва
УНР, та завжди мене трактували відповідним способом, не тільки вико-
нуючи супроти мене всі приписи офіційної куртуазії, але й не обминаючи
ріжними повідомленнями, які розсилались угорським міністром Закор-
донних Справ усім іншим дипльоматичним заступникам. Навіть за совіт-
ської влади на Угорщині вдалось мені зберегти це становище.

В той час на Угорщині було мало заступників держав. Був я з офіцій-
ною візитою у австрійського заступника – посланника барона Кнобльока
та у чехословацького – д-ра Годжі. З першим довелось бачитись, при чім
вияснено, що австрійське посольство в Будапешті буде числитись з тим,
що ми будемо видавати українським громадянам наші паспорти, які воно
буде визнавати без застереження при видачі віз на в’їзд до Австрії чи
переїзд через її територію. Щодо чехословацького заступника, то з д-ром.
Годжею зустрінутись не довелось, бо сказали в лєгації, що він уже відїхав
до Праги. Як воно було в дійсності – не знаю. Візитну картку в чехослова-
цькій лєгації все таки залишив, але на неї ніхто не відповів. Австрійський
посланник відповів візитою другого дня. Через що так сталось з чехосло-
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вацькою легацією, трудно мені сказати; не думаю, одначе, щоб: тут була
звичайна неввічливість.

Познайомився я в Будапешті з одним із нечисленних інтелігентів серед
закарпатських Українців д-ром Гіядором Стрипським. Він був тоді рад-
ником міністерства для справ “Руської Країни”, т. є. Закарпатської України;
рівночасно завідував частиною етнографічного музею, яка відносилась
до Підкарпаття. Про те, чому він власне перебував у Будапешті, а не на
Підкарпатті, де для нього, без сумніву, знайшлось би досить відповідної
праці, оповідав мені д-р Я. Стрипський доволі скомпліковану історію.
Я вже не памятаю всіх детайлів цієї історії, але пригадую собі, що найго-
ловнішу ролю грала в тому справа бібліотеки. Чи так воно все було, як
оповідав Стрипський, чи не так, але фактом було те, що із Будапешту він
не виїхав. На мене робило все це таке вражіння, що він взагалі ніколиб
звідти не виїхав. Дуже тяжко було зрозуміти, яку в суті речі позицію займав
д-р Я. Стрипський в питанні про приналежність Підкарпатської України
до тієї чи іншої держави. Вже з давнішого часу був він близький до ук-
раїнського національного руху (студіював якийсь час на університеті
у Львові, хоч зрештою кінчив мадярський університет у Будапешті; був
близький до діяльнойти “Союзу Визволення України” і навіть написав
одну видану “Союзом” брошурку); стояв на становищі, що підкарпатські
Українці являються галузею українського народу; всі пять чи шість дія-
лєктів підкарпатської мови вважав він за діялєкти мови української і т. д.
і. т. д. Але скоро тільки справа торкалась питання поиналежности до Угор-
щини чи до України, він це питання або обминав, або висловлювався
так, як той Німець, що казав “оба лютше!” Д-р Стрипський бувби без
усякого сумніву, надзвичайно корисним діячем національного відродження
свого народу, колиб він активно взявся за те діло. Ллє, очевидно, він не
рішався стати цілком отверто на таку позицію, на яку стала більшість
політичних діячів-Українців з Підкарпаття, і через те його участь у націо-
нально-визвольному русі була порівнюючи дуже незначна. Може почасти
перешкодою до активности його у визвольній боротьбі підкарпатських
Українців була його хронічна хвороба шлунка; але не думаю, щоб це була
рішаюча обставина. Отже, д-р Стрипський фактично не виходив поза межі
питань та інтересів історично-фільольогічної науки. Це його привязувало
до свого кабінету й бібліотеки, які були в Будапешті. Таким чином і тоді,
коли ще “Руська Країна” була при Угорщині, він дав своїй рідній країні
дуже малу частуну того, що мігби й що мусівби дати, а пізніші, коли Під-
карпаття було відірване від Угорщини, й зовсім перестав бути їй безпосе-
реднє корисним. Шкода, розуміється, що так було, але, такий був факт.
Мені все здавалось, коли доводилось говорити з д-ром Я. Стрипським,
що подібні до нього люде являються тільки серед дуже й дуже пригнобле-
ного народу: сам народ ще не в силі забезпечити істнування й наукову

*) Переказували мені, коли я вже виїхав із Будапешту, що д-р Я. Стрипський
зайняв ніби-то вороже до Українців становище. Ручитись, звичайно, за правдивість
цього я не можу, але вважаю це за щось неможливе. Україна війну програла. Бібліотека
все була в Будапешті.
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працю людини; отже, коли ця людина сяк чи так знайшла собі серед чужого
народу можливість жити й працювати в науці, то це рішає про її дальшу
долю; коли ця людина не має сильної волі. то вона лишається там, де має
свою хату, бібліотеки й засоби до життя. Це, очевидно, є не вина, а біда.

На початку березня разом з д-ром Стрипським відвідав я міністра для
“Руської Країни” д-ра Ореста Сабо. Міністр Сабо був з українського (під-
карпатського) роду, очевидно, змадяризованого. (На це вказує й саме його
приз-вище, бо слово “Сабо” є чисто мадярське; воно означає “швець”). Д-р
О. Сабо не був, на мій погляд, т. зв. “мадяроном”, але був, без сумніву,
мадярофілом під час моєї візити ми говорили по українськії; власне я го-
ворив по українськи, а він “карпаторуським язиком”. Розумів мене мі-
ністр доволі добре; лише в окремих випадках, коли чогось не розумів
у моїй промові, звертався за допомогою до Стрипського” який відповідне
слово чи вираз перекладав міністрові по мадярськи. Сам міністр говорив
“по руськи” поганенько. Видно було, що роспоряджав лише тим запасом
знання своєї рідної мови, який зберігся в нього ще з дитячих чи юнацьких
років. Міністр д-р Сабо ясно й недвозначно висловив свій погляд щодо

:

Закарпатської України. Із його слів виходило, що закарпатські Українці
уявляють собою якийсь окремий собі “руський” народець, який ніби-то
не почуває себе до Українців близчим, ніж до інших словянських народів.
Мовою своєю цей “без роду племени” народець таксамо відріжнясться,
по думці міністра, від українського народу; також і деякі побутові особли-
вості, на його думку, свідчили про те саме. В цій частині розмови не дове-
лось мені почути від міністра Сабо якихсь цікавих даних чи оригінальних
думок. Можна було думати, що це є для нього справа, якою він раніше
близче не займався. З далеко більшим інтересом слухав я міністра, коли
він говорив про те, що Закарпатська Україна економічно звязана з Угор-
щиною і без цієї останньої істнувати не зможе. Він наводив ріжні дані на
доказ справедливости свого твердження; було замітно, що в цьому відно-
шенні міністр Сабо роспоряджає більшою кількістю знання, ніж в області
мови, культури й етнографії свого народу. На моє запитання, як же собі”
він конкретно представляє можливість вільного розвитку “руського наро-
ду” на Підкарпатті і задоволення його економічних потреб, відповів мені
міністр, що форма співжиття вже знайдена в проголошеному “X законі”,
який забезпечує автономію “Руської Країни”. Тут я дозволив собі заува-
жити, що часто розвязання якогось питання в теорії не відповідає тому,
що переводиться на практиці. Я особисто мав досить, ріжних даних про
те, як мадярське військо (особливо т. зв, “секлєри”) і жандармерія пово-
дились у “автономній” Руській Країні. Ці зовсім певні матеріяли мав я від
д-ра М. Бращайка, який був у Будапешті і заходив до нас, а також від
поручника Мих. Бойка, який особисто оповідав про ріжні факти і надсилав
мені відповідні матеріяли, в тому числі й автентичні листи місцевих людей
з Закарпатської України. Деякі факти із цієї практики “автономії” я навів
і перед міністром д-ром Сабо. На це останній відповів, що на початку,
мовляв, усе бувають ріжного рода труднощі, які потім в процесі життя
усувається. Він знов говорив про те, що “руському” народові Закарпатської
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України іншого виходу, як співжиття з Угорщиною, нема, бо йому більше
нема до кого прилучатись; виходило навіть так, що вже на другому боці
Карпат, у Галичині, живе якийсь інший, більше-менше чужий чи більше
менше близький, народ, який зве себе українським. Я вже давніше помітив,
що міністр д-р Сабо говорить одним із діялєктів “руської” мови, який
я прекрасно знав ще з дитинства, бо міністр, так само як і я сам в дитинстві,
замісць “і” вимовляв “уи”. Отже, я сказав міністрові, що й я умію говорити
точнісенько так, як говорить він. На доказ цього я став говорити своїм
чернигівським діялєктом. Др. Сабо, видно, зовсім цього не сподівався.
Він питав мене, звідки я родом, і коли почув, що я аж з за Київа, із Черни-
гівщини, то здивувався, як видно було, ще більше. Після невеликої павзи,
міністр заявив, “що говорити так, як я з ним говорив, не може людина,
яка не знала тієї мови з дитячих років. Він додав, що це справді, на його
думку, є доказом того, що ми є собі “руидні брати”. Я це цілком потвердив
і зі свого боку заявив, що коли в Закарпатті й на Чернигівщині живуть
рідні брати, то трудно сумніватись в тому, що на цілому просторі між
тими двома областями (в тому числі й у Галичині) живуть також наші,
рідні брати”, значиться, шо ми всі є членами одного народу українського.
Звернув я між іншим, увагу міністра на той факт, що в мадярській мові
назва “оrоsz” читається “орос” ц. т. “руський” відноситься в першу чергу
до тих “руських”, які живуть на цілому просторі від Закарпаття до Київ-
щини й Чернигівшини. Для тих же, що живуть далі на північ, мадяри
мають окрему назву “moszka” (читається “моска” ц. т. “москаль”). Лише
згодом, головно в ріжній офіційній кореспонденції, почали називати сло-
вом “оrosz” також і Росіян (Великоросів чи Москалів). Отже виходить, що
Мадяри, так само як і наші предки, ясно відріжняли Українців “руських”
від Росіян “Москалів”. Після цього маленького інтермеццо якось нібито
змінився і самий тон нашої розмови, яка набрала більше, яб сказав, ін-
тимного характеру. Звичайно, що офіційне становище члена правительс-
тва; не дозволяло д-рові Сабо бути зі мною зовсім отвертим, тим більше,
що ми бачились перший раз (та й останній, бо він скоро вже зник з по-
літичного обрію). Я не можу тішити себе тим, що переконав д-ра Сабо
в помилковости його попередніх міркувань, чи зробив його Українцем,
але думаю, що наша розмова до певної міри на нього вплинула. Ми
прощались зовсім дружньо.

У Будапешті склад нашої місії дещо змінився. Переговорював я з
Яр. Біберовичем щодо приділення його в склад місії. Як я і сподівався,
він не схотів зайняти вільного місця секретаря місії; отже довелось мені
просити Правительство УНР призначити його другим радником. Я вважав
конче необхідним, щоб було ясно зазначене істнування лише одної ук-
раїнської місії, а не двох окремих. Я. Біберович згодився на мою пропози-
цію бути фактичним радником нашої місії ще до одержання офіційного
призначення на цю посаду, на що я вже мав принціпову згоду Міністерства
Закордонних Справ УНР. Він, дійсно, став нашим радником, однак разом
з тим він продовжував виконувати ріжні доручення уряду ЗОУНР, про
яких характер далеко не завжди мене інформував. Отже, тимчасом орга-
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нічного злиття в одно заступництво УНР не було, але було вже добре й те,
що хоч назовні ми виступали, як єдина українська репрезентація. Я був
тієї думки, що з моментом оформлення становища Я. Біберовича справа
повного злиття буде остаточно полагоджена. Але сталось інакше.

Коло 10-го березня приїхав до нас наш аташе О. І. Олесь. Просив я його
навязати зносини з літературними й журналістичними колами та по-
старатись про те, щоб українська справа була добре й правдиво освітлена
перед мадярським громадянством. О. Олесь, здається, вже в самий день
свого приїзду до Будапешту знайшов дорогу до тих кол і вже того самого
вечера вступив із своїми мадярськими товаришами в найтісніші зносини,
які, оскільки собі пригадую, перманентне трівали дві доби. Я затрудняюсь
сказати, яких результатів досягби наш поет, колиб його перебування в Бу-
дапешті та виконування функцій аташе нашої місії трівало довше, ніж це
було в дійсності. Пізніше мені особисто довелось пересвідчитись в тому,
що навіть кількаденне перебування Олеся в Будапешті лишило по собі па-
мять серед мадярських літератів та журналістів: після відїзду О. Олеся
де-хто з них приходив до нашої місії роспитуватись про нашого поета-
аташе та при тому висловлювали жаль, що не можуть продовжити з ним
зустрічей і приємних розмов. Кілька днів перед переворотом на Угорщині
21 березня, коли була проголошена “диктатора пролєгаріяту”, О. Олесь виї-
хав до Відня і вже звідти до нас не вернувся, хоч я запевняв, що жадна небез-
пека йому не загрожує з боку нової влади. Видно, що О. Олесю було досить
і свого “рідного” большевизму та не було охоти пізнати ще й “заграничний”.

Доволі неясна для мене історія сталась з нашим урядовцем А. К-ром22.
Він просив мене, щоб я звільнив його з посади урядовця місії. та відправив
до міністерства закордонних справ, перед яким він, мовляв, мав старатись
про якесь інше місце. Само собою, що я його не затримував. Напередодні
його відїзду сталась, одначе, несподіванка. Прийшов до мене наш товариш
подорожі (отой самий подвійний чи потрійний Бондар), який просив узяти
його, бо мовляв, що зїде з глузду, коли лишиться на Україні. Він заявив
мені, що покаже в себе в кімнаті (вони жили в одній кімнаті з К-ром
у томуж готелі, де й ми) якийсь компромітуючий К-ра документ. Покликав
я М. Шрага, й ми пішли разом дивитись на той документ. Бондар при нас
вийняв із куфра Л. К-ра лист (не знаю, як він добув ключ від того куфра);
лист був адресований на імя Д. З. Мануїльського з проханням допомогти
Л. К-рові якось улаштуватись на посаді. Під тим листом був підпис жида
(здається, він звався Лянгер чи щось подібне), який незадовго перед тим
відвідував нашу місію, роспитуючись про можливість дістатись на Україну,
куди він мав їхати нібито в справах, української кооперації (його фотогра-
фія з типовим обличчам була поміщена в одному з інформаційних україн-
ських видань на німецькій мові за 1919 рік). Вся ця історія виглядала
дуже правдоподібною; одно тільки трохи було на заваді: наш доброволець
Пінкертон мав нерви не в порядку. В кожному разі про все це попередив я
своє міністерство. Чи правда то була, чи містифікація – так і не знаю*). По

*) Можливо, що я не вважав би тієї історії з листоїд за містифікацію, колиб пізніше
не трапились дві інші історії. Той же Б-ар заявив мені трохи згодом, що М. Шраг є шпіо-
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рекомендації Я. Біберовича прийняв я до складу своєї місії двох Галичан,
які перед тим співробітничали у нього. Були це гімназійний професор
Ів. Флюнт та молодий чоловік Ів. Стасів. Перший зайняв посаду аташе, а дру-
гий посаду урядовця. Обидва вони дуже точно й совісно працювали в місії
та були в її чинності дуже корисними робітниками, Ів. Флюнт виїхав на
початку 1920 р. до Галичини на посаду гімназійного професора, а Ів. Стасів
залишився в місії ще й після того, як я вже склав свої обовязки голови
місії та від’їхав з Будапешту. Здається мені, що мій наступник без до-
статніх причин звільнив пізніше Ів. Стасіва з посади23, особливо коли взяти
на увагу, що цей останній в тяжкі часи не тільки не покинув праці в місії, хоч
не одержував платні, але навіть із своїх скромних збережень платив за
помешкання місії. У мене збереглись добрі спогади про проф. І. Флюнта,
але ще кращі про Ів. Стасіва, якого я близче міг пізнати й оцінити його
глибоку відданість справі нашої національно-визвольної боротьби. Я з ве-
ликою приємністю згадую про те, що наші відносини протягом нашої
спільної праці у Будапешті не омрачились ніяким серіозним непорозумін-
ням; я дуже радий, що й до цього часу з Ів. Стасевим я знаходжусь в друж-
ніх листових зносинах. Допомагав нам почасти ще й П. Ходаркевич; він
був полонений поручник російської армії, родом Білорус. Виконував у нас функ-
ції пресового референта; порядно знав мадярську й кілька чужих мов*).

Крім дипльоматичної місії в Будапешті була ще й військово-санітарна
місія, завданням якої було старатись про відправку до дому Українців-
полонених, які були на Угорщині. На чолі військово-санітарної місії стояв
полковник В. Сікевич24. Секретарем у нього був д-р Д. Лалков; сам він
казав, що родом він є Болгарин з Херсонщини; що його привязувало до
Українців, я не знаю, але він, здавалось мені,зовсім щиро пристав до
українського руху. Військово-санітарна місія мала свою станицю у війсь-
кових бараках, де містились бувші полонені перед тим, як їх окремими
транспортами відправляли до дому. Командантом станиці був Галичанин
поручник Гамерський; його близчими помішниками по станиці були Ілля
Маслюк і Конст. Загорода – теж обидва Галичане. На українській станиці
збиралось іноді кілька тисяч людей; поруч була російська станиця, де
збиралось, звичайно, ще більше народу.

ном. Якихсь доказів того навести він не міг; говорив, що Шраг тримає себе взагалі
підозріло. Я порадив тоді Б-рові звернути увагу на стан свого здоровля. За якийсь час,
одного ранку, коли я ще спав, явився в мене Б-р і зза дверей просив пустити його до
кімнати, бо він мав нібито якусь негайну й важну справу до мене. Як тільки я пустив
його до прохожої, він упав на коліна й хапаючи мої руки, тремтячим голосом почав
просити, щоб я його не губив і не видавав, бо він, мовляв знає, що я є... шпіон. Було
видно, що стан Б-ра, дійсно загрозливий. Заспокоїв його, як умів, і примусив : його
їхати на Україну чи до Галичини, бо залишитись в Будапешті було йому, на мою думку,
небезпечно. (Він не знав ніякої чужої мови і це збільшувало стан напруження). Казали
мені пізніше, що на Україні стало йому краще.

*) П. Ходаркевич настільки зблизився доУкраїнців, що не прийняв навіть
пропозиції білоруського посла у Берліні Л. Цвікевича перейти до білоруської служби.
Пізніше Ходаркевич був студентом Подсбрад-ської Дкадемії, яку вже, здається, скінчив
і вернувся до дому на Волинь.
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Коло 15-го березня приїхала до Будапешту галицька торговельна де-
лєґація на чолі з С. Вітиком. Хоч голова делєґації і деякі її члени відвідували
мене й у загальних рисах інформували мене про мету свого приїзду, але,
близче я не мав змоги довідатись, про те, що ця делєґація мала купувати
чи продавати. І оскільки я міг довідатись, її головною меметою було за-
куплення на Угорщині ріжних військових предметів, потрібних для війни
проти Поляків. На це вказує й той факт, що в складі делєґатів були стар-
шини, в тім числі й інтендантські, вої пертракції галицька делєґація про-
вадила безпорозуміння з нашою місією, тримаючи звязок постійно лише
з одним Біберовичем; Отже – “соборницьких” настроїв ця делєґація, в
тому числі й бувший голова трудового конгресу С. Вітик, не виявляла,
ведучи свою сепаратну лінію. Почуття “соборности” зявлялось у декотрий
членів делєґації лише тоді, коли треба було їм за нашою допомогою пола-
годжувати особисті справи. Пригадую, що один делєґат (його загальний
habitus нагадував перебраного в цивільний одяг священика; мав побите
віспою обличя) звернувся до мене з просьбою, щоб місія наша перевела
одну його грошеву комбінацію; я змушений був заявити панові торгове-
льному делєґатові, що рішуче не можу допустити, аби наша місія робила
подібні операції, прикриваючись своїм офіційним становищем. Одного
разу навіть ціла делєґація змушена була згадати про “соборність”; мабуть
правильніше буде сказати, що подумати про це змусили її мадярські урядові
чинники. Те, що мені стало відомим, представляється так. Мадярські уря-
дові кола згоджувались, як мені оповідали делеґати, продати зброю, але
вимагали, щоб Українці формально зреклись усяких претенсій щодо За-
карпатської України. Торговельна делєґація заявляла, що вона не покли-
кана давати подібних зобовязань. Тоді Мадяри вказали, нібито, на те, що
в Будапешті є повновласний заступник України, який мігби таке зобовя-
зання підписати в імени українського правительства. Отже, у вечері до
мене прийшли два делєґати (nomina sunt odioza!), які почали мене переко-
нувати в тому, що це зобовязання чи якусь таку декляративну заяву я
повинен підписати, щоб тим уможливити торговельній делєґації добути
потрібні речі. Цього я не зробив. Чи мала якийсь успіх та галицька делє-
ґація, я не знаю. Здається її робота була перервана зміною влади на Угор-
щині, з польською1 владою в цій справі переговорювали вже ми, але за-
гально можна сказати, що без особливих успіхів, бо мадярські комуністи
з великою підозрілістю ставились до української національно-визвольної
боротьби; вони не вірили, що зброя буде вжита проти Поляків, та підозрі-
вали, що вона буде вжита також і проти московської червоної армії. Зі
свого становища мадярські большевики, очевидно, мали рацію, бо вся
їхня надія на успіх була звязана з приходом на Угорщину російської чер-
воної армії. Але здається мені, що в дійсності та зброя не булаб обернена
проти московської червоної армії. Припускаю, що уряд ЗОУНР просто не
дав би тієї зброї “закордонням”; запорукою цього є вся політика уряду
ЗОУНР на чолі з Петрушевичем.

Кілька днів перед тим, як проголошена була на Угорщині “диктатура
пролетаріату”, зайшов я до кімнати радника М. Шрага, де побачив неві-
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доме мені товариство: дві дами й одного мущину. Виявилось, що той му-
щина був не то бувший австро-угорський віце-конзуль, не то торговельний
агент у Росії. Він ще не забув говорити по російськи; знав Сибір. Отже
цей чоловік говорив, між іншим, що Антанта ставить дуже тяжкі умови
мира з Угорщиною, яка їх прийняти не може. Через це серед буржуазних
“угорського суспільства є такий, мовляв, настрій, що для врятування бать-
ківщини й збереження дотеперішніх державних границь доведеться піти
на найбільші жертви. Ті кола, казав він, готові зректись усяких претензій
до участи у владі і передати її до рук соціалістів. Припускалось, що одно-
родно-соціялістичну владу з захопленням привитас трудовий люд, який
на заклик нової соціялістичної влади буде завзято боронити свою бать-
ківщину; буржуазні кола також, звичайно, стали б у ряди оборонців бать-
ківщини під проводом соціялістичної влади. Не все, розуміється, говори-
лось до кінця; дещо з того мені видавалось дуже проблематичним, або
й мало-імовірним, зокрема неправдоподібною видавалась мені готовість
буржуазії добровільно уступити владу соціялістам, а не самій спробувати
заключити мир з антантськими також буржуазними державами на умовах
найбільш сприятливих. Однак, малоімовірне й неправдоподібне дуже скоро
стало дійсністю.

20. березня старший військовий представник держав Антанти францу-
зький полковник Вінкс передав мадярському правительству ноту, в якій
ці держави визначали майбутні границі Угорщини приблизно так, як ішла
демаркаційна лінія, встановлена при заключенні перемирря 13 листопада
1918 р. Це означало, що від дотеперішньої державної території Угорщини
Відтинали значні простори, які малиб бути приділені до трьох сусідних
держав: Румунії, Сербії й Чехословаччини; окрім того й доля частини
території, сусідньої з Австрією та заселеної Німцями, також була непевна,
бо проектовано прилучити її до Австрії. На цю ноту держав Антанти
Мадяри відповіли революцією та рішенням зі зброєю в руках боронити
інтегральність Угорської Держави. Правда треба згадати, що в суті речі
жадної революції не було, бо президент республики гр. Мих. Карелі і
буржуазна частина кабінету міністрів добровільно склали свої урядові
функції, а влада без боротьби перейшла до рук пролетарських партій –
соціял-демократичної й комуністичної – та була проголошена диктатура
пролєтаріяту й заведена радянська система.

В готелі “Dunapalota”, де ми жили, містились члени військових місій
антантських держав. Увечері 20 березня серед членів цих місій помітна
була надзвичайна оживленість і метушня; дехто з них переодягся в ци-
вільний одяг. Тут же містився й п. Ем. Церкович, представник угорського
уряду; він підтримував звязок з усіма закордонними місіями в Будапешті.
Від нього ми довідались, що антантські представники готуються до не-
гайного відїзду взвязку з важними змінами, які можуть в близьчому часі
наступити в правительстві Угорщини. Які саме це зміни, про те п. Церко-
вич не сказав. В Будапешті запанувала якась надзвичайна тиша. Серед
цієї тиші несподівано над Дунаєм розляглось кілька пострілів із крісів, а по-
тім жоротко заторохкотів кулемет. І знов настала повна мертвечина. Вже
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по 10-ій год. вечером у мене на столі зазвонив телефон. Коли я обізвався,
то почув знайомий голос М. Пінтера. Він із міністерства повідомляв про
новий уряд на Угорщині. Гукав звідти: “Товаріщ посольнік! У нас новоє
правітєльство... совєтскоє... Товаріщ Ґарамі уже нє будєт міністром... Он
нє хочет в совєтском правітєльсівє. Будут соціал-демокряти і комуністи.
Беля Кун25 тоже будєт. Тєпєр у нас Слабода!”. І таким рідним, знайомим
прозвучало оте слово “Слабода... Навіть звук “с” звучав як “ш”. На другий
день, ц. т. 21 березня, ми проснулись уже під новою владою. Всюди, як це
було й у нас дома, стало червоно. Слово “voros” (“вереш” – “червоний”)
уживане було в найріжнородніших випадках, так само як і “а ргоletar
diktatura”. На вулицях появились перші відділи “voros or” (червоної армії).
Виявилось, що між соціял-демократичною партією і комуністами стала
згода, на підставі якої соціял-демократи разом з комуністами входили в
склад правительства, згодились проголосити “диктатуру пролєтаріяту”
та радянський режім на московський зразок Про це сповіщено спеціяльною
радіотелеграмою московський совітський уряд. Напередодні цих подій
комуністичні проводирі, в тому числі й головний Беля Кун, сиділи в тюрмі.
З ними провадив переговори соц.-дем. Кунфі (сам він не Мадяр, а Жид);
як стало потім відомо, ці пертрактації провадились з відома чи з ініціятиви
бувшого президента республіки гр. Мих. Каролі, причому тут активну ро-
лю грала і його жінка. Видатніші соціял-демократи, як от лідер партії
Бухінгер і Ґарамі, на згоду з комуністами не пішли, але більшість прово-
дирів соц.-дем. партії зробила угоду з арештованими проводирями кому-
ністів. Після цього тих арештованих комуністичних проводирів випущено
на волю, і вони стали членами уряду. Головою ради народніх комісарів
став соц.-дем. Гарбаі; кожним окремим комісаріятом мала управляти ко-
легія на чолі з комісаром даного ресорту. Із усіх комісарів було 12 соц.-
дем. і 1 комуніст; із членів колегій було 10 соц.-дем. і 7 комуністів. Коміса-
ром закордонних справ призначено Белю Куна (членами колегії були соц.-
дем. Петро Аґоштон і комуніст Ерне Пор26); комісаром “Руської Країни”
призначено бувшого її губернатора Авг. Штефана. Назовні життя за нового
режіму спочатку мало чим відрізнялось від попереднього. Правда, вже
першого дня існування совітського режіму було багато зачинених магази-
нів; на вулицях багато було людей з червоними повязками. Але все було
зовсім не подібне до того, що ми бачили у себе на Україні за большевицької
влади: тут буржуї ходили собі вільно; нікого не хапали на вулицях і не
водили по вулицях гуртів арештовних; публіка ходила собі у ковнірцях
і це, очевидно, нікого не дивувало й за це нікого не переслідували; ніхто
не виявляв жаху перед небезпекою попасти в лапи чекістів та бути роз-
стріляним. Загалом радянський режім у Будапешті мав такий характер,
що навіть приємно було на це подивитись. Дивним було якось бачити, що
всі газети під тими самими назвами, як і раніше, виходили й після прого-
лошення радянської системи та “диктатури пролетаріяту”; однак тепер
уже писали ці газети цілком інакше, ніж напередодні, бо всі вони були
націоналізовані й по редакціях сиділи вже нові люди, призначені до того
новою владою.
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Я рішив почекати кілька днів, поки члени нової влади ввійдуть у курс
справ, і тоді навязати зносини з новою владою. Цілком очевидним було,
що трудно було сподіватись доброзичливого відношення до нашої місії з бо-
ку нового правительства Угорщини, бо вонож у своїй першій деклярації
виразно зайняло становище союзника московської совітської Росії, з якою
Україна вела війну. Мій близчий співробітник висловлював навіть думку
про те, що краще було б нашій місії виїхати з Будапешту. Я ж думав, що це
можна зробити завжди, але нашим обовязком є робити своє діло при всяких
обставинах. Тому я був проти виїзду. Ми чекали відповідного часу, щоб
офіційно явитись в комісаріяті закордонних справ. Нагода така скоро при-
йшла і то з приводу події, якої я особисто, признаюсь, цілком не сподівався.

У ночі з 23 на 24 березня, коло 4 год. ранку, почув я стукання до свого
помешкання. Не одягаючись, вийшов до прихожої й запитав, хто там
є. Почув у відповідь! “Telegram!” Відчинив трохи двері й простяг руку,
щоб узяти телеграму. Алє раптом двері силою відчинено й на порозі
зявилося двоє цивільних з револьверами й 4–5 вояків з рушницями й
бомбами. Всі були оперезані червоними бикдами й повязками. Сів я на
ліжко, закрившись ковдрою й чекав, що буде далі. Проснулась стрівожена
жінка й наляканий син. Один із несподіваних гостей, які вжили той самий
спосіб, що його вживали російські жандарми, коли приходили арештувати
чи трусити (вони також говорили зза дверей: “Почта!”) щось мені гово-
рив. Я звик, що нічого не розумію по мадярськи, і тому, навіть не дуже
прислухаючись до слів свого неприємного гостя, якось механічно відпо-
відав йому: “Іch verstehe nicht”. Нарешті чую зовсім ясно, що він уже по
третє говорить мені по російськи: “Вы арештованны!” Кажу йому: “По-
нимаю. А Вы кто и по какой причинh арештовываете?”. Він назвався ко-
місарем “по русским длам” і додав: “Ваши деньги и документы!”. Заявив
я йому, що його поступовання противне всяким звичайно прийнятим нор-
мам поводження з представниками чужих держав; казав, що колиб новій
владі і “не подобалось перебування нашої місії у Будапешті, то вона мусила
б про те нас повідомити і ми виїхали б з Угорщини; я скваліфікував його
поступовання як звичайний напад серед ночі і т. д. Але цей візитер (він
був, як видно було по всьому, старшим між усіми іншими нічними візите-
рами) вимагав у мене грошей і документів місії. Мені було ясно, що це
діло російських большевиків. Я нарешті сказав, що противитись шістьом
озброєним людям я не в стані і, не підлягаючи силі, видам гроші місії,
Вийняв я із куфра 600.000 корон і віддав. Другий цивільний (він був
Мадяр) знайшов у шуфляді ще й мої власні гроші і їх також забрав. При
цій “нічній оказії” він украв мій кишеньковий револьвер. Домагався я,
щоб мені дали потвердження на забрані гроші, але вони мені рішучо від-
мовили на тій підставі, що завтра, мовляв, усе це буде оформлене. Одер-
жавши гроші, мої візитери якось зразу забули про документи. Я власне на
це почасти й числив, коли віддавав усе до останньої корони. Обидва ци-
вільні були задоволені своєю здобичею й стали більш добродушно бала-
кати. Той, що говорив по російськи, став навіть перепрошувати мою жінку
за те, що турбували в ночі, на що від неї одержав відповідь, що це не
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первина, бо царські жандарми у нас нераз уже робили подібне, – лиш не
брали грошей до останньої копійки. Він почав робити з себе “джентльмена”
й з усіх забраних у мене грошей милостиво дав жінці 5.000 корон. Мені
запропонував одягатись і їхати з ними на станицю, де, мовляв, мене чека-
ють російські й українські полонені. Це вже мені рішучо не подобалось,
бо я майже не сумнівався, що ще по дорозі до станиці, яка була за містом,
мене “виведуть в росход”. Зробив я контр-пропозицію, щоб вони їхали
туди самі без мене, а коли хочуть, щоб я був арештований, то нехай по-
ставлять коло моїх дверей вартового. Після торгів і нарад тих двох ци-
вільних за дверима мого покою, та балачок нарешті таки вони пристали
на мою пропозицію, причому навіть не лишили коло дверей вартового, а
взяли з мене слово, що до другої години дня я не вийду нікуди зі своєї
кімнати; о другій годині мали прийти за мною, щоб таки повезти на ста-
ницю (може для того, щоб там справити суд Лінча). Після цього проводир
того нападу пустився зі мною в балачку. Він ще раніше патетично вигуку-
вав: “Знаєте, что теперь в Венгрії обявлена вторая в мір совтская
республика!” – “Знаю, кажу – не с луны свалился! Только не вторая, а
третья... вторая была так называемая украинская совтская республика”.
Тепер він уже доводив, що УНР – буржуазна республика, а я її буржуазний
заступник; потім казав, що Україна проголосила себе федеративною
частиною РСФСР і тому, мовляв, взагалі не може бути окремого заступ-
ництва України за кордоном і т. п. На це я йому відповів, що обставини
зовсім не є відповідними для того, щоб дебатувати над цим питанням: він
зі зброєю в руках вірвався до мене серед ночі, забрав без росписки гроші,
стоять у покої озброєні люди, я сиджу без штанів. Згодився говорити з ним
на цю тему в умовах, більш відповідних. Спитав я нарешті, як зовуться мої
нічні гості. Мадяр-комуніст називався Ковачем, а той, що говорив по ро-
сійськи, назвав себе Михайловичем. Виявилось, що цей останній до пев-
ної міри був навіть “земляком”, бо був він Жидом із Таврійської губернії.
Я довідався від “земляка”, що вони були вже передтим у Біберовича; ареш-
тували його і ще дві особи, які у нього працювали; всі арештовані стояли на
вулиці коло нашого готелю. Попросив я “земляка”, щоб і тих арештованих
пущено додому. Потім виявилось, що у Біберовича забрали коло 2 міліонів
корон, які він забрав із банку, щоб заплатити за куплені набої. Канцелярію
нашу запечатали. На станиці Михайлович підбурював проти нас полонених;
хотів ділити забрані в нас гроші, але мадярські вояки не допустили до
цього, заявивши, що гроші мають піти туди, куди скаже Беля Кун. Цілу
ніч вони бродили по місті, шукаючи Белю Куна; на ранок його знайшли
й одержали наказ передати гроші до комісаріяту закордонних справ.

Додержуючи даного слова, я до другого дня не виходив зранку із го-
телю, але почав дзвонити по всіх напрямках у телефон комісаріяту закор-
донних справ мои; сказали, що гроші є там; що від комісаріяту не був
даний ніякий наказ “про наш арешт; що нічний напад зроблено самочинно
безвідповідальними людьми; що я можу себе вважати вільним і можу зір-
вати печатки на канцелярії та далі урядувати, обіцяли привезти мені гроші.
Михайлович приходив ще два рази до мене з вимогою, щоб я їхав з ним
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на станицю, але я йому заявив, що буду просити комісаріят, аби мене
охоронив перед його небажаними й неприємними відвідинами, і він лишив
мене в спокої. Ще якийсь час цей авантюрист чи московський агент робив
усякі вибрики, але його зрештою сама угорська радянська влада примусила
виїхати з Угорщини разом з якоюсь дуже неприємною й підозрілою особою
жіночого роду, яку він подавав за свою жінку. О год. 5-ій вечером член
комісаріяту закордонних справ Ерне Пор, права рука Белі Куна, разом з
другим своїм товаришем привезли мені гроші в тому самому ручному
куфрикові, який забрав у Біберовича Михайлович з компанією. Коли
підрахували ми ті гроші, то виявилось, що бракує 200.000 корон, хоч
Михайлович запевняв мене, що він узяв тільки всього 200 корон, щоб
заплатити візникові. Цю квоту ми з Біберовичем мусіли вважати пропащою
і кожен із нас прийняв половину Суми на рахунок своєї місії. Пізніше у
тієї жінки, що була з Михайловичем, знайшли за пончохою 60.000 корон,
які “помилково” попали не до нас, хоч напевне вони належали нам. Ці
гроші через щось опинились у голови “російського червоного хреста” Бер-
мана, який фактично був представником московських большевиків; його
Французи були арештували, але після приходу нової влади його звільнено
і він грав ролю головного інструктора совітської влади на Угорщині, будучи
фактичним послом московської влади. Я домагався, коли довідався про
те, що Берман забрав ті гроші, щоб їх нам повернули, але ця справа тяглась
так довго, що й сама совітська влада на Угорщині впала, а з нею зник
і Берман. Так Берман з Михайловичем трохи заробили на нас*). Обороня-
ючи інтереси своєї місії й домагаючись повернення їй грошей, знайдених
за пончохою подруги Михайловича, я на всякий випадок у своїх листах
до комісаріяту вживав доволі різких виразів і домагався, щоб угорська
влада покарала тих, що грабували гроші, і вжила заходів проти тих, що
пограбовані гроші переховують. Думав, що ці мої листи збережуться в
архівах і при зміні обставин можуть мені стати в пригоді. Пізніше до-
велось мені переконатися, що я в своїх міркуваннях помилився.

Зовсім неприємна їсторія з нічним нападом була приводом до того,
що я близче познайомився з керівниками закордонної політики радянської
Угорщини. Розуміється, що напасники до цих керовників не належали.
Той другий, що привіз разом з Ер. Пором гроші, не був членом колегії
комісарів закордонних справ. Він був соціял-демократ і, видно, не належав
до числа ентузіястів нового режіму. Оправдання своєї участи в новій владі
він бачив у тім, що ця нова влада мала зберегти інтегральність Угорщини;

*) Михайлович зі своєю подругою виїхав з Угорщини через Галичину на Україну.
Слідом за ним виїхав один галицький старшина, щоб затримати його на терені Гали-
чини. Михайлович уживав усяких заходів, щоб оминути того старщину, бо догадувався,
очевидно, про ціль його подорожі. Переборюючи різні перешкоди той старшина таки
не дав Михайловичеві змоги втікти, його в Галичині арештували й посадили в тюрму
у Станиславові, де він сидів через щось доти, доки із Станиславова не уступили Ук-
раїнці. Поляки, звичайно, Михайловича випустили, а в газеті “Rzeczpospolita” було
потім поміщене інтервю з Михайловичем, який заявляв, що українські місії, мовляв,
самі в себе покрали гроші, а його безвинно замкнули в тюрму. “Rzeczpospolita” не
посоромилась цього надрукувати.
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про це він нам багатоговорив і подарував нам кілька брошур, в яких тра-
ктувалась ця справа та доводилось про необхідність збереження цілости
дотеперішньої державної території Угорщини. Загалом слово: “інтеґраль-
ність” було бойовим гаслом. про це говорилось і писалось усюди; з цим
гаслом виходили на вулицю тисячі демонстрантів. На стінах по цілому
місті розліплені були плякати, на яких була намальована територія Угор-
щини з чотирма відрізаними шматками її; на плякатах були погрозливо-
бойові написи: “Voulez – vous spatre Alsaces?” або “Nem! nem! soha!” (т. є.
“ні! ні! ніколи!”). Справді, виходило так, як говорив раніше той пан, якого
я бачив у Шрага. Не большевизм, а піднесений патріотизм!

Переді мною стояло питання про те, що можна булоб зробити корис-
ного для нашої справи в умовах нового режіму в Угорщині. Прийшов я до
висновку, що насамперед треба спробувати; чи не пощастилоб якимсь
способом за посередництвом і допомогою угорської радянської влади при-
пинити війну між Україною та совітською Росією. Для цього треба було
звичайно найти таку арґументацію, в якій говорилось би не про загальні
принціпи, права й справедливість чи соціялізм та демократію, а вказува-
лось би на безпосередні вигоди для Угорщини в наслідок припинення
українсько-російської війни. Ідею для відповідної арґументації дала мені
перша радіотелеграма, яку Беля Кун надіслав до Москви і в якій уся надія
покладалась на поміч звідти. Отже, очевидно, треба було спробувати до-
казати, що без припинення війни Угорщина не може сподіватись одержати
бажану поміч з Москви. З тією метою рішив я відвідати комісаріят закор-
донних справ. Я вже був знайомий з комісаром Ерне Пором, і направився
насамперед до нього*). Ерне Пор не мав належних даних для того, щоб
грати кермуючу роль в політиці нової влади. Він був ще молодою людиною,
але мав характеристичну для своєї нації спритність (він був Жид), так що
міг бути добрим підручним. подібно, як і Беля Кун, Ерне Пор був у полоні
в Росії; там навчився большевицьких і теорій й практики і разом з іншими
присланий був з Москви на Угорщину для роботи В. Комуністичному боль-
шевицькому дусі. Сам Ерне Пор був завзятим комуністом, але я не помічав
у нього тої люти, звірства й людожерства, які були характеристичними
рисами московських большевиків. Він справляв на мене вражіння доволі
доброї й симпатичної людини, навіть нібито лагідної натури; нагадував
він мені трохи російських революціонерів, особливо, коли видали йому,
мабуть із націоналізованого магазину, якесь непомірне довге пальто не на
нього шите з довгими рукавами (він був малого росту); пізніше він робив
нам різні більші й менші прислуги і взагалі ввесь час були у нас з ним
добрі назверх відносини. Так, отже, кілька днів після нічного нападу пішов
я до комісаріяту на розмову. Вияснив я перед Пором, що від становища на

*) Ерне Пор, як я пізніше довідався, був родом і з Кошиць. Після повалення боль-
шевизму на Угорщині він опинився в Чехословаччині й став її громадянином. В рр.
1924–6 він грав знатну ролю в “політбюрі комуністичної партії Чехословацької Рес-
публіки. Лише випадково я довідався про те, що член “політбюра” Ернест Зайдлєр
є ніхто інший, як Ерне Пор. Із “політбюра” був видалений за некоректне відношення
до записків у бух гальтерійних книжках. Буває!
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Україні залежить дальша доля совітської влади на Угорщині і що доки
там буде війна, жадна допомога з Москви де прийде бо між Москвою й Буда-
пештом лежить Україна. Мені здається, що моя арґументація і взагалі
ціла проблема, яку я поставив вперед Порем, зробила на нього вражіння,
бо він з велийою увагою слухав те, що я говорив, запитував та просив про
дальші вияснення:і нарешті запитав, щож на мою думку треба зробити
для того, щоб на Україні сталось замирення. Відповів, що на мою думку
угорська влада мала навіть не радити, а просто вимагати від Мскви, аби
була негайно припинена війна з Україною. Після цього Е. Пор попросив
мене почекати, а сам пішов на пораду з Белею Куном За якийсь час він
вернувся й сказав мені, що Беля Кун просить зайти до нього, бо хоч він й
сильно занятий, але піднята мною справа є мовляв, настільки важною,
що про неї треба поговорити негайно. Ерне Пор повів мене до салі, де
урядував Кун.

Ми йшли роскішними салями королівської палати. У великій залі
перед кімнатою, де сидів Б. Кун, товпилась велика кількість всякого народу,
мабуть прохачів; в інших кімнатах таксамо було багато людей. Поводження
відвідувачів нагадало мені образи із нашої домашньої революції: забруд-
жено, засмічено й кругом гармидер кожен відвідувач, особливо жінки,
хотіли обовязково говорити (так як це було й у нас) з самим комісарем; всі
пхались до дверей Куна і нікому іншому не хотіли говорити про свою
справу: взагалі Беля Кун був тоді особою, на яку були звернені всі “очі
упованія” і разом з тим “гласи вопіющії” про різні вимоги та вислови про
різні невдоволення. Не без труду й намагання провів мене Пор крізь цей
натовп людей і пропустив до передпокою; двері замкнули й поставили
коло них вартового. Із невеликої кімнати-передпокою пройшов я до покою
самого Белі Куна. Якось відразу мій погляд довше зупинився на обличчі
тієї особи, яка була в той час найбільш популярною в цілій Угорщині.
Дуже виразні риси обличча ясно свідчили про його жидівське походження.
Він був чоловік невеликого росту, доволі товстий, з опецькуватою фізіо-
номією, на голові, з коротко стриженим волоссям, видно було шрам (мабуть
слід від биття підчас арешту). В поводженні його й у розмові не помітна
була властива його нації темпераментність і жвава спритність; натомість
його надмірно–товсті губи свідчили про якусь нібито кровожадність і злоб-
ну мстивість*). Я знов і перед Куном став викладати, через що на мою
думку Угорщина заінтересована в тім , щоб московські большевики при-
пинили війну проти України. Кун відповів мені, що з буржуазною Украї-
ною світська Москва миритись не буде, а треба, мовляв, щоб Україна
проголосила себе також радянською республікою; казав він, звичайно,
й про те, що радянська Україна вже навіть існує і що власне Москва не
має особливого інтересу миритись з буржуазною Директорією, маючи за
собою радянський український уряд. Я вказував Кунові на те, що неможна
накидати всім країнам тієї самої системи совітів, які існують в Росії;
говорив про те, що Україна також шукає відповідних форм державного

*) Всю свою жорстоку мстивість Беля Кун виявив у Кримі після того, як була
розбита армія Врангеля й Кун був призначений диктатором Криму.
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ладу для забезпечення інтересів трудових мас та що у нас заведено “трудові
ради”. Однак, це все нібито мало впливало на Куна, бо він стояв на своїм.
Я собі подумав, що з Куном треба, очевидно, говорити інакше й по змозі
різко ставити справу. Сказав йому, що свою розмову з Пором я почав з
власної своєї ініціативи і ніякої пропозиції в імені свого уряду я не можу
робити, бо на те не уповноважений. Але додав, що розпочав ту розмову
через те, що ясно бачу повну безнадійність становища угорської радянської
влади в разі, коли буде продовжуватись війна між Україною й Росією;
казав, що Українці ще в кожному разі будуть воювати кілька місяців, а за
цей час Угорщина буде оточена зі всіх боків і вона сама собою знесилиться
й упаде, а тоді їх всіх проводирів постріляють як горобців. На це мені
Беля Кун (він умів говорити по російськи, хоч і не зовсім добре, і охоче
користувався цією мовою) заявив: “Вы же знаете, товарищ, что я “учебник”
Ленина (він хотів, очевидно, сказати: “ученик”). Мы знаем, что идёт со-
ціальная революція...нас поддержит пролєтаріят всего міра”. “А Вы, кажу,
знаете, товарищ, что “ошибиться может даже крокодил”. Вы с Лениным
тоже можете ошибиться. А тогда, Вы это прекрасно знаете, Вы кончите
очень плохо”. Не знаю, з якої саме причини, але після цього Кун став
говорити зі мною більш лагідно. Я продовжував свій наступ. Знав я між
іншим, що Кун дуже не любить Чаковського; рішив використати й цю
обставину. Кажу, що дивуюсь тому, як це розумні люди не хочуть зрозуміти
того, що не можна на Україні вести такої політики, як її хочуть вести
московські большевики. “Вот, кажу, такой умный, образованый человhк
Раковский”. Я не встиг нічого більше сказати, як мені перебив Кун: “Кто
Раковскій? Он дурак”. Я став рішучо заперечувати, що Раковський “дурак”;
покликувався на людей, які його особисто знали; згадав, що й колишній
болгарський посол на Україні проф. І. Шишманов після побачення з Ра-
ковським у Київі хвалив його. Це, видно, дратувало Куна, бо він нервовим
голосом вигукував: “Это неправда. Он умный? Я хорошо его знаю. Он
дурак”. Бачив я, що “інтернаціональної пролетарської солідарности” у від-
носинах між проводирями комунізму нема. Кажу Б. Кунові, що виходить
ще гірше, бо власне через отого “дурака” головним чином і неможна чи
дуже трудно досягти замирення між Україною та Росією, а це окошиться
на радянській владі на Угорщині. Кун почав говорити мені, що раніше всі
видатні большевики (в тому числі й сам Кун) були проти всякої самоійності
України, але тепер, мовляв, Лєнін свій погляд змінив і не є проти; за Лє-
ніним змінило свій погляд ще кілька видатних і чільних людей в міжна-
родньому комуністичному русі (також і Кун); проти української самостій-
ности продовжували бути Троцький, Роза Люксембурі і ще дехто. Я знов
додав, що й Раковський проти, як про те свідчить уся його поведінка. Це
зауваження знов вивело Куна з рівноваги. Він сказав мені, що про нашу
розмову він повідомить Москву, а я висловив надію, що при бажанні со-
вітський московський уряд мігби знайти спосіб порозумітись з українським
соціялістичним урядом; притому вказав, що в самій Угорщині комуністи
працюють разом з соціял-демократами, бо їх не розділяє на два ворожі
табори національне питання. Наприкінці запитав мене Кун, чи нема когось
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серед Українців, з ким можна булоб говорити про самостійну радянську
Україну. Я вважав, що буде дуже корисним підтримувати серед угорських
правлячих кол інтерес до української проблеми в такій чи іншій її формі
й постановці. Відповів Кунові, що є й такі українські самостійники, які
стоять за радянський устрій. Він цим надзвичайно зацікавився та просив
сказати, хто це такий; я вказав на В. Винниченка27. Тоді Беля Кун став
розпитувати, де є Винниченко й чи не можна з ним побачитись та погово-
рити. На це я сказав, що В. Винниченко живе у Відні і що він, мабуть, не
відмовиться приїхати до Будапешту, коли за ним хтось поїде до Відня
й привезе його окремим потягом. На цім скінчилась моя розмова з Куном.

Здається було це 30 березня, як мені телєфонував Е. Пор про те, що за
В. Винниченком послано окремий вагон, а другого дня в Будапешт приїхав
В. Винниченко разом з Ю. Тищенком-Сірим28. В. Винниченко, видимо,
був здивований такою несподіванкою і не знав і точно, з якої причини
його окремо запросили до Будапешту. Поінформував я його про свої
розмови з Пором і Куном і запитав про його думку про те, щоб я мав
написати урядові УНР з приводу його пертрактацій і чи не треба було б
порадити урядові зі свого боку вживати заходів до припинення військових
акцій. На це В. Винниченко гаряче заявив: “Е, ні! Цього не радьте! Ми
тут будемо переговорювати, а вони нехай там бються. У балачках з
большевиками найкращий арґумент – це зброя, сила, кулак. Як щось
виграєм, – тоді якось між собою помиримось”. На другий день зранку
мали початись пертрактації Винниченка з Куном. В. Винниченко мав
іти до комісаріяту разом з Ю. Тищенком; вони запропонували й мені піти
разом з ними, на що я, звичайно, дуже радо згодився, бо хотів бути в курсі
справ та знати про всі обставини переговорів і про умови, які виставляють
обі сторони. Повів я Винниченка й Юр. Тищенка до комісаріяту й
познайомив з Белею Куном. після розмови між Винниченком і Куном
останній запропонував Винниченкові сформулувати свої умови на папері;
ці умови Кун мав передати до Москви. Вийшли ми всі три від Куна; нас
повели через якісь коридори й кімнати та завели до якоїсь великої салі,
посередині якої стояв маленький столик; біля цього столика В. Винниченко
почав писати свої умови. Він сформулував першу й другу точку: потім
поклав своє перо й став позіхати, та звертаючись до нас, казав: “Ну,
пишіть там далі, що там ще треба?” Я сказав, що треба поставити певні
умови щодо перебуівання війська одної держави на території другої
держави, бо інакше московські большевики пришлють на радянську
Україну своє військо й будуть панами в “самостійній радянській Україні”.
В. Винниченко відразу перестав позіхати й потягатись: “Так! так! Це
треба! Ну – да! Це треба поставити. Формулуйте”. Я сформулував третю
точку умов В. Винниченка; потім сформуловані були ще дві точки.
Юр. Тищенко-Сірий переписав ті умови; вони були такі:

1. Признання повної самостійности і суверенности Української
Радянської Республіки в етнографічних межах, включаючи Галицьку
Україну зі Львовом по лінії Сяну і інші части бувшої Австро-Угорщи-
ни, населені в більшості Українцями, а також части Бесарабії, Таврії,
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Донщини, Кубані і Холмщини і пограничні російські губернії з пе-
реважаючим українським населенням.

2. До розвязання в загально-європейському масштабі питання
істнування соціалістичних республік між уже істнуючими, а по мірі
повстання і з новими, мусить бути воєнний союз на підставі рівности
в правах кожного члена союзу.

3. Війська тої чи другої радянської республіки, котра входить в со-
юз, можуть лишатись на території другої союзної радянської рес-
публіки тільки за її згодою.

4. Уряд Української Радянської Республіки складається із неза-
лежних українських соціял-демократів, лівих українських соц.-рев.
і українських комуністів, а також з українських соціялістичних партій,
котрі стануть на платформу радянської влади.

5. Кожна з союзних соціалістичних республік зобовязується
давати всіляку необхідну матеріяльну поміч другій союзній республіці
в обороні її території і боротьбі проти імперіялістичних захватних
посягань з боку сусідніх буржуазних держав і в першу чергу проти
Литанти, Поляків і Румунів, а також в боротьбі проти внутрішніх
контр-революційних виступів, які загрожують істнуванню радянської
республіки.
Ці свої умови В. Винниченко передав Белі Кунові для передачі до

Москви, а сам лишився в Будапешті чекати відповіди на них. В ці дні
перебування В. Винниченка у Будапешті влаштовано велику вечерю, на
яку запрошено багато різних осіб із радянського угорського уряду. Були в
тому числі й усі три комісари закордонних справ: П. Аґоштон, Б. Кун
і Е. Пор. Підчас вечері, звичайно, були промови в яких усі висловлювали
надію, що В. Винниченко явиться добрим Генієм миротворцем і що братні
народи, визволені з содіяльної (Та національної неволі, будуть жити в
союзі й мирі як вільні з вільними. Я вважав дуже важним те, що на вечері
був присутній комісар Петер Аґоштон. Із усіх угорських комісарів це був
найбільш цікава в усіх відношеннях фігура. Це була високо-інтелігентна
людина, професор університету; сам він був соціял-демократ і радянський
лад розумів не по большевицько-московському; загалом це був дуже впли-
вовий член рад уряду Угорщини. Отже, важне було, що й Аґоштон поста-
вився з великою увагою до української проблеми; це давало підставу ду-
мати, що він так само уважно й серіозно буде ставитись до цієї проблеми,
коли в уряді буде обмірковуватись питання про посередництво Угорщини
в справі замирення України й Росії. Я сподівався, що перед ним можна
буде поставити питання не тільки про союз з проектованою українською
національно-радянською республікою, але й про мир Росії з УНР, яка вже
істнуе й воює.

В. Винниченко чекав відповіди більше тижня і, не діждавшись її, вер-
нувся до Відня. Ми умовились, що я буду навідуватись до ко-місаріяту і
коли буде якась відповідь, перекажу її Винниченковї. Відповідь одержано
не від Леніна, а від Раковського. Це був лист останнього до мадярських
комуністів. Умови Винниченка були подані до Москви в німецькій мові,
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причому не названо Винниченка, а сказано, що їх ставить “відомий ук-
раїнський письменник (в німецькому тексті стояло слово “Dichter”29), який
перебуває в Будапешті”*). Отже Раковський писав, що вони догадуються,
хто такий є той “поет”, який виставляє подібні умови. Раковський пра-
вильно догадувався, що то був В. Винниченко. Ерне Пор дав мені прочи-
тати ті місця в листі Раковського30, які відносились до пропозиції Винни-
ченка. Я читав там таке: “поет” є, очевидно, Винниченко; відомо, писав
Раковський, що Винниченко належить до лівого крила “директоріянської
банди”, але він є, мовляв, типовий представник дрібно-буржуазної ідео-
льогії, і тому нема ніякої рації не то, що переговорювати з ним про якісь
союзи чи вислухувати якісь його пропозиції й умови, а просто не варто
взагалі про це балакати. Я бачив по виразу обличчя Є. Пора, що подібної
відповіді вони не чекали. З Белею Куном я з цього приводу не говорив, бо
з ним взагалі я рідше бачився. Доводилось говорити з кількомі Мадярами-
комуністами; вони не могли зрозуміті того, як могли в Москві чи в Харкові
не прийняти тих умов Винниченка, які кожен із них уважав цілком доб-
рими, правильними, справедливими, необхідними і т. д. і т. п. Ер. Пор,
з яким мені взагалі приводилось доволі часто зустрічатись і говорити про
різні справи і нераз потім згадував про це й осуджував поступовання Ра-
ковського; особливо він виявляв невдоволення, коли становище радянської
Угорщини було тяжке. Я просив дати мені можливість переказати
В. Винниченкові зміст відповіди Раковського. Мене звязали телефонічно
з готелем, де жив Винниченко у Відні, і я йому тоді зараз же на свіжу
память точно переказав усе те, що читав у листі Раковського. Коли дійшов
я в переказі до того місця, де Раковський характеризував самого Винни-
ченка, то останній перебив мене запитанням: “Що? Що таке писав?”
Я повторив і почув роздратований та обурений голос Винниченка: “От
скотина. Я так і знав... цеж Раковський... представник дрібно-буржуазної
ідеольогії. Ну й сволочі. Шкода, що починали балакати”. Я уявляв собі,
що обличчя у той час Винниченко мав таке, яке він звичайно мав тоді,
коли бував щиро й глибоко чимсь обурений. Таким епільогом кінчилась
справа “потрійного союзу совітських республік”, яка так занепокоїла Фран-
цузів і паризьку пресу**).

*) Радіотелеграму перехопила паризька радіостація і у французьких газетах,  поя-
вився повний текст умов Винниченка під заголовком: “Потрійний срюз совітських
республік Російської, Української й Угорської”. Ця радіотелеграма наробила багато
шуму.

**) В ІІІ. частині “Відродження нації” В. Винниченко згадує про цю історію своїх
переговорів, причому подекуди дає інше освітлення окремих моментів, ніж те, яке міг
дати кожен той, хто б слідкував тоді за ходом цих пертрактацій. Я стояв дуже близько
до цієї справи і маю свої безпосередні вражіння. Був присутній при всіх головних
моментах тих переговзрів, і тому мене дещо дивує те, що написане у “Відр. нації”.
Напр., я не чув заяви Винниченка про те, що він не вірить в успіх своєї акції (написано
на стор.  323: “Я попередив мадьяр, що не вірю в успіх”). Попередження мусілоб бути
на початку переговорів; на першій розмові В. Винниченка з Б. Куном я був і такого
попередження не чув. Так саме щодо ліквідації Директорії. В. Винниченко просив
передати урядові УНР, щоб він продовжував воювати, і казав, що потім “якось по-
миримось”. Чи, може, “помиритись” це й значить “ліквідувати”?
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Відношення совітського уряду Угорщини до нашої місії було загалом
льояльне. Після нічного нападу. Михайловича коло нас поставлено навіть
охоронну варту, але потім її замінено спеціяльними плякатами на дверях
наших помешкань, в яких комісаріят закордонних справ оголошував, що
вступ до нас без окремого дозволу заборонений, а ці, що порушать цю
заборону, будуть покарані на підставі революційних законів. Ще 26 березня
ми зі Шрагом були в комісаріяті торговлі й переговорювали в справі до-
зволу вивезти куплені для Галичини товари (в тому числі й військові речі).
При цій нагоді я попросив комісара про дозвіл користуватись прямим
дротом для розмов зі Станиславовом. Комісар Ракоші дав нам відповідну
картку, й якою ми з Біберовичем ходили на центральний телеграф, де він
говорив зі Стани-славовом (з якимсь державним секретарем). Тодіж і з
Станиславова повідомляли, що міністр, фінансів УНР. Кревецький має
намір їхати з транспортом грошей до Відня і питає, чи його пропустять
через Угорщину та чи дадуть йому Маяри військову охорону. Здається,
що: він переїхав щасливо. Комісар закордонних справ видав усім членам
місії спеціяльні посвідчення, які дозволяли їм без перешкод ходити і в Бу-
дапешті, коли звичайним людям цього не дозволялась. Взагалі і за нового
уряду наша місія продовжувала виконувати функції дипльоматичного за-
ступництва УНР та обороняла інтереси і своїх громадян. Це останнє було
особливо важним. Річ у тім, що на підставі порозуміння між московським
та мадярським урядами всі громадяне обох цих совітських республік ко-
ристувались підчас свого перебування на території другої республіки від-
повідними правами, але й несли всі обовязки, т. є. ставали власне фактично
громадянами тієї республіки, де вони перебували. Отже, на Угорщині ро-
сійських громадян стали тягти до червоної армії, примусових робіт і т. д.
Ми добились того, що тих людей, які мали українські паспорти, трактовано
як чужинців, значиться, вони були вільні від виконування спеціяльних
обовязків громадян угорської рад. республіки. Після цього до нас поплипи
сотні людей, які бажали перемінити посвідку еспанського конзуляту (Ес-
панія заступала інтереси Росії в Австро-Угорщині підчас війни) на ук-
раїнський паспорт. Це не тільки давало нашій місії багато праці, але й було
причиною різних неприємностей, бо серед цих людей сказалось багато
Жидів, які жили в Угорщині різними спекуляціями одержавши україн-
ський паспорт, ці новоявлені громадяне УНР вимагали, щоб місія наша
виступала на їх захист, коли угорська влада ловила їх на якихсь недоз-
волених спекуляціях, виселяла за це поза межі своєї держави або на
підставі нових законів націоналізувала те чи інше їх майно. Ці наші
нові громадяне думали, очевидно, що український паспорт дає їм право
не підлягати законам даної держави, були невдоволені, коли в деяких
випадках їм у нашій місії поясняли, що поступування органів угорської
влади є законним, оскільки на Угорщині видані були нові закони. Один
невдоволений “одесист” домагався навіть, щоб йому вернули паспорт
“русского” громадянина. Мадярська влада трохи косим оком дивилась
на власників українських паспортів, але до своєї червоної армії їх всетаки
не змушувала йти.
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Якось в кінці квітня Я. Біберович поїхав до Відня, а вернувшись звідти
заявив мені, що він дістав від свого уряду уповноважнення на окреме
заступництво ЗОУНР. Це, звичайно, було льогічним вислідом усієї
політики д-ра Петрушевича й Державного Секретаріяту ЗОУНР. Однак,
сам факт розбиття й назовні ідеї соборности українських земель справив
на мене сумне вражіння. Не знаю, чи вживав Біберович якихсь заходів
перед рад владою Угорщини, щоб його визнано окремим заступником
ЗОУНИ, чи за рад влади він тимчасом не добивався такого визнання.
Правда, в бувшому Будинкові Австрії Аkаdemia utsa він одержав для свого
користування (на правах спадкоємця колишньої Австрії) дві кімнати, але
я не знаю точно, чи він уже й тоді робив якісь офіційні заяви владі. В
кожному разі це було, очевидно, тільки питанням часу.

Познайомився я з комісаром “Руської Країни” Авг. Штефаном. Був
попереду з візитом у нього, а потім він зайшов до мене. Здавалось мені,
А. Штефан відвідував мене якось нібито конспіративне і що йому не було
б приємно, коли б про цю його візиту знали керуючі комуністичні верхи.
Із розмови з комісаром “Руської Країни” й виніс вражіння, що він дуже
далекий не тільки до комунізму, але й соціалістом він зовсім не був. Видно
було по всьому, що членом рад. уряду Угорщини він став, подібно до декого
із соціял-демократів, не для переведення в Угорщині соціяльної революції,
а з патріотичних міркувань для боротьби за збереження територіяльної
цілости дотеперішньої угорської держави. Авг. Штефан значно краще, ніж
колишній міністр Ор. Сабо, говорив по українськи (звичайно, закарпат-
ським діялєктом); мені не доводилось переконувати його, що “ми є брати”,
бо це було для нього нібито ясним; всеж таки він заступав такий погляд,
що Закарпатська Україна звязана інтересами свого існування з Угорщиною
і малаб лишитись в її складі, як автономна область.

Протягом всього тільки одного місяця істнування рад. ладу внутрішнє
становище Угорщини значно змінилось на гірше; таксамо й становище
на фронті сильно погіршало. Соціял-демократи, бажаючи врятувати свою
батьківщину та обстояти “інтеґральність”, стали на очевидно хибний шлях,
коли утворили “компроміс” з комуністами. Фактичо цей компроміс привів
до того, що домінуючу ролю стала грати чисельно незначна комуністична
партія, а велика масова партія соціял-демократів опинилась на становищі
помічного чинника в комуністич них експериментуваннях. Пізніше обидві
ці партії злились навіть в одну, прибравши утраквістичну назву “соція-
лістично-комуністичної робітничої партії”. Взятий соціял-демократами
курс був для них явнозгубливим*). Під впливом комуністів угорський світ-
ський уряд пішов шляхом сліпого уподібнювання дог московського зразку
“розроблення революцій”. Це уподібнювання доходило до того, що навіть

*) В 1919 р. у Відні вийшла книжка під назвою: “Entstehung Zusammenbruch der
ungarischen Räterdiktatur”. Автора її не зазначено, але він сам пише, що належав до
кермуючих людей угорської соц.-дем. партії. Про компроміс з комуністами (стор. 12)
він пише: “Більшість провідників партії була переконана в тому, що цей крок є само-
губливим кроком”. Одна четільки дехто із провідників (Бухінгер, Гарамі) не схотіли
співпрацювати з Б. Куном.
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у подробицях і дрібницях здійснювано було все те, що “учебники” Лєніна
з Москви. Навіть одежа угорських чекістів була пошита на зразок мос-
ковських чекістів, причому на основі мабуть, принципу взаємності функції
чекістів на Угорщині виконували Росіяне (головно російські Жиди); так
само й “революційні ударні баталіони” були складані із російських поло-
нених, в той час, як у Росії вони складались із Мадярів. Коли доводилось
бувати в т. зв. “Світському Домі” (великий прекрасний готель Hungaria
над Дунаєм), то все можна було бачити коло самого будинку та у вестибулі
знайомі риси “земляків”, які були одягнені в шкуряні куртки чекістів, та
чути, як вони говорили між собою по російськи. Взагалі велика участь
Жидів в органах світської влади викликала невдоволення; навіть комуністи
Мадяри не ховали цього. Один із таких доволі визначних комуністів, який
жив у тому самому готелі, де жили й ми, і з яким доводилось зустрічатись,
говорив мені, що він уважає за велику тактичну помилку те, що серед
кермуючих людей занадто багато Жидів, бо це не сприяє популярності
й авторитетності світської влади серед широких верств населення. Угорська
світська влада попала під кермування Москви, від якої, до тогож вона
сподівалась дістати міліарну поміч. Можливо, та навіть цілком правдопо-
дібно, що соціял-демократи, творячи бльок з комуністами, не малина увазі
робити большевицьких експериментів. Але вони їх почали робити: були
соціалізовані фабрики, торговельні підприємствя, доми і т. д. Наслідком
такої радянської зміни господарських і правних відносин, у продукції
й обміні почалась велика кріза. Буржуазні верстви побачили, що вони
сильно помилились у своїх розрахунках, коли сподівались, що нова влада
обмежиться тільки обороною батьківщини і не буде ламати дотеперішніх
соціально-економічних відносин у краю. Так само й селянство зайняло
становище опозиції супроти нової влади; воно бойкотувало Будапешт і не
привозило туди продуктів. У столиці радянської Угорщини почався голод;
навіть ті, що мали гроші, не могли добути продуктів; за шматок поганого
мяса зводились цілі бої, а потім і зовсім його вже не можна було добути;
хліба й інших продуктів або не було зовсім, або було дуже мало. Коло
двох місяців ми там справді голодували. По вулицях стали ходити де-
монстрації; жінки з дітьми на руках масами йшли й голосно гукали:
“kenyár! kenyár!” (хліба! хліба!). Все це відбивалось на настрої армії, що
обороняла границі Угорщини перед наступом військ трьох сусідніх держав.
Армія почала стихійно розвалюватись, а деякі частини перейшли навіть
на бік білої армії, яка формувалась на території, занятій Румунами. Єдиною
більше-менше боєздатною частиною армії була дивізія т. зв. “секлєрів”,
яка однак була настроєна цілком вороже до радянської влади і воювала
тільки через те, що хотіла розбити румунську армію та відібрати назад ті
землі, де були родини, майно й господарство “секлєрів”. Зрештою й ця
дивізія, бачучи себе покиненою, перестала битись. Чеська й румунська
армії почали наступ і знов заняли недавно відбиті місцевості. Становище
влади було загрожене дуже серіозно. Навіть більш завзяті комуністи вва-
жали справу майже безнадійною. До мене зовсім несподівано прийшов
30 квітня Ерне Пор. Він доволі отверто змалював тодішнє становище
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і казав, що можливо радянському урядові доведеться тікати з Угорщини.
Притому він додав, що цей уряд за якийсь час знов вернеться за допомогою
російської червоної армії. Знов вирируло питання, як це може статись,
коли Україна воює проти Росії. Тоді Е. Пор сказав, що вразі, коли б довелось
тікати з Угорщини, він хотів би особисто поїхати до місця осідку україн-
ського правительства і там переговорювати про мир з Росією. Я сказав,
що правительство наше є в Рівному і що на чолі його стоїть соц.-дем.
Мартос; радив Порові, не гаючи часу, летіти туди аеропланом. Мою раду
Пор узяв на увагу і просив, йому та ще трьом його товаришам допомогти
вибратись із Угорщини вразі, колиб їм довелось тікати. Ще не час писати
про те, як і що саме зроблено, але прохання Ерне Пора задоволене, при
чому він ще раз підтвердив свій намір побувати у Рівному. Підчас цієї
нашої розмови звернувся до мене Пор з другим проханням, а саме: він
просив мене, вразі, якщо доведеться їм тікати, згодитись узяти на переховок
якісь величезні суми грошей, які я мавби вернути, колиб знов вернулась
радянська влада. Ця несподівана просьба мене сильно здивувала: спитав
я, чому він власне звертається з цим до мене? Ерне Пор на це мені просто
відповів: “Нам нужно сберечь єти деньги на тот случай, когда мы снова
прийдем к власти. Нам некому передать деньги. Вам мы вhрим, и потому
Вас просим их у себя сохранить”. Відповів я йому, що ще може й не дове-
деться їм тікати. Взагалі Пор при цій своїй нежданній візиті був якось
особливо настроєний і говорив чимало про всякі цікаві справи, про які
він, мабуть, не говорив би зі мною в інших обставинах. Тут, між іншим,
впавши, мабуть, в настрій отвертости, оповів мені, що радник нашої місії
М. Шраг приходив якось до них з пропозицією своїх послуг бути комісарам
“Руської Країни” Як говорив Пор, вони послуг Шрага не приняли, бо
йому не довіряли з тої причини, що він є с.-р. “Вот, казав він, русскіе
лhвые с.-р. тоже работали с комуністами, а потом подняли в Москвh воз-
станіе. Шрагу мы не вhрим.”, продовжуючи цю розмову, Пор запитав мене,
чи не згодився б я стати на чолі комісаріяту “Руської Країни”. Казав, що
радянський уряд Угорщини ужиє героїчних заходів, щоб урятувати ситуацію.
Отже, коли наслідком тих заходів становище на фронті зліпшиться, то треба
буде повести інтенсивну працю в “Руській Країні”. Місцевих людей, здатних
до кермування, там нема мовляв, серед робітничих і селянських Мас; так
само нема їх і серед місцевих соціялісітів та комуністів, і це спонукає шукати
комісарів серед Українців. Це була друга велика несподіванка для мене. Я
не думав, щоб Пор говорив те сам за себе й з власної своєї ініціятиви; припус-
кав, що за цією несподіваною пропозицією мусить критись якась комбінація,
в якій головною пружиною є Беля Кун. Яка і могла чути у нього ціль, того
я не міг собі зміркувати. Отже, довелось мені обмежитись тимчасовою ба-
лачкою на загальну тему про необхідність національного й культурного
піднесення Цусинів та заявою про те, що на становищі представника УНР
також, на мою думку, можу бути корисним для справи соціального й на-
ціонаяьного визволення ріжних віток українського народу.

В кінці квітня, як це видно було із слів Ер. Пора, внутрішнє й зовнішнє
становище рянської Угорщини було надзвичайно загрозливим. Це, зви-
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чайно, відповідно відбивалось і на громадських настроях; в одних викли-
кало трівогу за будуччину, а в других надію на повалення радянської влади.
Не зважаючи на все це, уряд готувався до святкування 1 травня. І треба
сказати, що це свято пройшло надзвічайно урочисто й з великим підне-
сенням. Цілий Будапешт був чудесно й художньо прикрашений; кілька
сот тисяч людей ішло в поході з великим числом оркестр музики; увечері
була чудова ілюмінація і т. д. Загалом свято справлено виїмково гарно й
парадно. Ніколи нічого подібного не доводилось мені бачити. Другого
дня після свята 1 травня були вжиті ці героїчні заходи для врахування
положення, про які натякав у розмові зі мною Пор. Рада робочих депутатів
постановила покликати робітництво до зброї. У відповідь на це робітники
величезними масами зголосились до послуг урядові й, кидаючи все, йшли
в ряди народної армії. Протягом кількох днів у самому лише Будапешті до
зброї стало кілька десяток тисяч робітників; так само й по інших містах
голосились усі робітники, які здатні були носити зброю. Здвиг був на-
стільки могутній, що навіть цілком сторонню людину він глибоко захоп-
лював. На чолі армії формально стояв комісар (соц.-дем.) Гавбрі, але фак-
тично кермував нею полковник генерального штабу Штромфельд. Ця нова
народня армія кинулась на своїх ворогів і в короткий час досягла великих
успіхів. Само собою розуміється, що міжнародні “комбінації” також грали
в тому не останню ролю: в Будапешті появилась італійська місія, а на
фронті з боку мадярської армії опинились великого калібру італійські гар-
мати, які нібито мали бути післані до Польщі. Так чи інакше мадярська
армія прогнала Румунів за ріку Тису і наносила тяжкі удари Чехам. Майже
ціла Словаччина була вже занята Мадярами; так само була звільнена від
чужого війська “Руська Країна”. Проголошено радянські республіки Сло-
вацьку й Русько-Країнську; мій знайомий Ерне Пор став комісарем за-
кордонних справ Словацької Радянської Республіки. Успіхи мадярської
армії були такі великі й вони з такою швидкістью йшли один за другим,
що це сильно стрівожило держави Антанти. 13-го червня Клємансо при-
слав угорському правительству телеграму з вимогою припинити військові
акції проти Чехії й Румунії з погрозою вжити відповідних заходів уразі
продовження наступу угорської армії. У відповідь на цю телеграму Беля
Кун заявляв свою згоду зійтись з державами Антанти на конференцію,
наводив арґументи для оправдання поступовання угорської влади супроти
своїх сусідів, але разом з тим заявляв, що радянсько-угорське правительс-
тво не стоїть на становищі “територіяльної недільности Угорщини”. Цією
своєю відповіддю Беля Кун остаточно підірвав грунт під ногами у тих,
що, добровільно віддаючи владу до рук представників робітничої кляси,
сподівались зберегти територіяльну цілість колишньої Угорщини. Це ще
збільшило число противників радянської влади. Незабаром ті противники
виявили себе активною чинністю.

Я стояв на становищі, що при всяких обставинах ми мусимо робити
своє діло; коли не можна робити чогось іншого, то треба вести хоч пропа-
ганду української справи. В умовах “диктатури пролєтаріяту” й удержав-
лення всієї преси робити це було, звичайно, доволі тяжко, але всетаки
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робити треба було, приноровлюючись до обставин. В Будапешті за часів
радянської влади видавано комуністичні газети на всіх европейських мо-
вах. Отже, виринула ідея, щоб під покровом комуністичної української
газети вести українську пропаганду. Серед Українців ще раніше зявились
два “комуністи”. Були це два Галичани, які служили при українській ста-
ниці. Один був собі вояк із селян, а другий, здається, моряк австрійської
фльоти. Вони в перших днях рад. влади змінили були своє відношення до
нашої й військово-санітарної місії; стали якось косо на них дивитись і
говорили всякі “революційні” слова на адресу тих “буржуазних” місій.
Після моєї розмови з ними вони значно злагіднили тон і визнали необхід-
ність боротись не тільки за соціяльне, але й національне визволення всіх
поневолених народів. Отже цим двом прозелітам комунізму і предложено
на обміркування ідею заснування в Будапешті української газети, в якій
вони малиб боронити українську справу в “комуністичній інтернаціональ-
ній родині”. Обидва прозеліти були людьми грамотними, але з журналіс-
тикою чи газетярством ніколи нічого спільного не мали. Їм обіцяна була
допомога в цьому відношенні, аби вони тільки згодились бути редакторами
проектованої газети. Десь коло 20 квітня приїхав до Будапешту Микита
Шаповал31, якого Державний Секретаріят за якусь історію випровадив за
межі Галичини. Він аж надто захопився “соціялістичною революцією”
на Угорщині. Своє захоплення він висловив у бесіді із співробітником га-
зети “Pester Lloyd”, де й була поміщена ця бесіда з Шаповалом, в якій він
дуже вихваляв радянський лад. Так само й наш радник М. Шраг цілком,
видно, серіозно думав, що почалась світова соціяльна революція; він та-
кож перецінював значіння подій на Угорщині. Алеж, кінець кінців, обид-
ва вони ніби-то не уступали з позицій національно-визвольної україн-
ської боротьби. Отож й вони приєднались до думки про видання україн-
ської газети.

Скоро потім згадані прозеліти М-к і 3-да і одержали відповідні засоби
й приступили до видання в Будапешті свого тижневика “Червона Україна”,
“Органу Української Комуністичної Групи”. Тижневик “Червона Україна”
почав виходити 24 травня 1919 р.; всього вийшло 7 чисел; Із цих семи
чисел перші чотири своїм змістом відріжнялися від останніх трьох чисел.
Пояснюється це тим, що перші чотири числа зредаговані за допомогою
“сторонніх” людей. Дві статті, поміщені в ч. 4. “Авантура чи трагедія” та
“Дорога до порозуміння” викликали величезне непорозуміння в “інтер-
національній комуністичній родині” на Рожа-утца в Будапешті. Попереду,
мабуть, на “Червону Україну” мало звертали уваги, так що її редактори
пускали, як вони самі казали, статті “сторонніх людей”. Алє після виходу
четвертого числа обох редакторів поставили під суд; проте покарали їх не
дуже то суворо, зважаючи на їх очевидну недосвідченість у редагуванні
газети. Після двох-тижневої перерви “Червона Україна” стала вже вихо-
дити під доглядом двох більш досвідчених комуністів: одного Поляка
й одного російського Жида. Оскільки мені довелось чути думку про
“Червону Україну” людей, які були дуже далекі до комунізму, то можна
було зробити висновок, що ця українська газета в Будапешті робила своє
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діло. У богатьох Українців я бачив її в руках, причому не раз прийшлось
чути похвалу на адресу її “редакторів” за те, що вони і в тих умовах пра-
цювали всеж таки на користь української справи.

В нашій місії зродилась думка заснувати легальне товариство, для
піднесення культурного рівня й національно-української свідомости серед
українського населення. Це завдання проектувалось здійснити за допо-
могою Т-ва “Просвіта”, членами якого малиб бути не тільки “Русини”
з Закарпаття, але й Українці з усіх інших земель. Після відповідних заходів
удалось дістати згоду народнього комісаря Авг. Штефана підтримати цю
ідею в урядових кругах та сприяти тому, щоб статут Т-ва “Просвіта” зат-
верджено. Більше того, А. Штефан згодився бути особисто членом Т-ва.
Окрім нього свою згоду бути членами-фундаторами “Просвіти” дали ще
два “Русини” – Др. Г. Стрипський і Др. Ев. Підгаєцький. Інші фундатори –
це були співробітники дипльоматичної та військово-санітарної місій – Над-
дніпрянці й Наддністрянці. Фундатори “Просвіти” в числі 13 осіб відбули
в помешканні нашої місії установчі збори, з участю народнього комісаря
Штефана. Т-во намітало дуже широкий плян діяльности.

Оригінал принятого статута “Русько-українського Т-ва “Просвіта” під-
писали: Августин Штефан, Др. Гіядор Стрипський, М. Шаповал,
Мих. Шраг, В. Сікевич, Іван Флюнт, Др. Данило Лалків, Олександер Ба-
чинський, Іван Стасів, Остап Гамерський, Володимир Ульванський і Др.
Евген Підгаєцький. Та розвиток подій на Угорщині став на перешкоді
здійсненню прокованого пляну культурно-національної та й громадсько-
політичної праці серед закарпатських “Русинів”. Зрештою я особисто сум-
нівався, щоб мадярський радянський уряд взагалі легалізував діяльність
і національно-української “Просвіти”.

Булоб, на мою думку, дуже інтересним, колиб хтось докладніше зай-
нявся закарпатсько-українською журналістикою. З тих часів я не маю по-
трібних даних, щоб освітлити цю справу хочби в загальних рисах. Однак,
деякі матеріали з доби 1919 р. випадково в мене збереглись і вони дають
змогу пригадати дещо про періодичні видання “Руської Країни”. В Ужго-
роді виходила тижнева газета “Руська Краина”, яка з початку 1919 року
зазначала “Годь изданія XX. Газета ця була органом о. Авг. Волошина32;
вона льояльно ставилась до угорської держави, але обстоювала право
“руського” народу на свою культуру і мову. Для характеристики способу
писання наведу тут маленький уривок із передової статті “Руської Краины”
з дня 5 лютого 1919 р., т. є. вже після революції в Австро-Угорщині. Стаття
носила назву “Свобода” і трактувала питання про те, як треба розуміти
свободу і як нею слід користуватись, причому арґументація походила го-
ловно із святого письма та від Божої волі. Наприкінці статті писалось:
“...хотяй таже земля не єсть райомь для человhка, но опять однако оть
нас зависить, чтобы не сталася для насъ пекломъ черезъ злое употрсбленіе
свободы, ибо красти, забивати, гнhватися, грhшити противъ Бога й ближ-
нього, нападовати на церков истину й слуговь Божіихъ, то свобода дія-
волска єсть, то робить сатаны й слуги его, христіанска же свобода єсть:
добро творити й законам повиноватися... Братя русины, сія христіанска
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свобода должна запановати между нами й вкоренитися во громадах наших,
діяволску же свободу выверечи й выкыряти треба изъ нашой руськой
краины, бо діаволска свобода лише ганьбу намь приносить перед другими
честными народами и во бhду й пропасть бы насъ повели, оть чего “сохра-
ни насъ Боже твоєю благодатію”. В томуж самому числі Ирней Легеза
у своїй статті “Мысли о будучности Руськой Краины” пише таке: “Кто
забывъ руську бесhду, хоть якъ теперь указуеся русиномъ”, якъ фарисей,
тотъ не може быти искреннимъ вождьомъ, бо серце его не руськое, народъ
знае тыхъ вождовъ, котрh за часовъ гнета робили для него, котрh писали
въ руськh новинки, издавали учебники й молитвенники, котрh заложили
кредитну кассу й торговлю, котрh всягды защищали русина. Нынh, когда
чиновники поставляются, внймайте панове Руськоh Краины, виберайте
такихтъ, котрыхъ не сан, но чувство веде до Руськой Краины”. Газета ця
іноді дуже в різких висловах виступала проти всяких насильств мадярської
адміністрації, зокрема боронила учасників зїзду представників Закарпат-
ської України, який відбувся 21 січня 1919 р. в Густі і в якому, між іншим,
брав участь і редактор “Рус. Кр.” о. В. Желтвай.

В травні міс. почала виходити в Будапешті газета “Ruszka-Krajna”–як
орган народнього комісаріяту “Руської Країни” і центральний орган “ру-
ської соціялістичної партії”. Видавалась вона мадярською мовою і, в дійс-
ности, лише по назві своїй мала нібито щось спільне з “Руською Країною”.

В середині квітня в Мукачеві стала виходити “Руська Правда”. Це
також було урядово-совітське видання, але “руською” мовою. Перші чотири
числа вийшли в Мукачеві, а пяте вийшло вже в Будапешті (мало появитись
в червні, але в тому числі було стільки помилок, що його затримано й
видано другим виданням лише 14 червня). Видання перенесено сюди через
те, що “Руську Країну” вже займали чеські й румунські війська. “Руська
Правда” виходила з підзаголовком “политична тыждньова газета”. Газета
ця видавалась також “язичіем”, як і “Руська Краина” Волошина; вона
була писана плутаним правописом, хоч самже комісар Штефан видав був
декрет про заведення нової транскрипції без “ъ” та з уживанням україн-
ських “і”, “ї”, “є”, “г”. У двох числах газети (ч. 2 з 19 квітня і ч 4 з 3
травня) поміщена була, між іншим, стаття під назвою: “Украинцh: не-
приятелh наші”. Стаття була звернена головно проти братів Бращайків.
“Братя Бращайкови – писала газета – собрали много тисячъ коронъ одъ
зведеныхъ людей. Еденъ Бращайко бивъ касhром сихъ грошей. Сесь панъ
ганьбився ожъ онъ е русиномъ, зато прозвище своє змадярізовавъ на Ба-
йор-а. Сесь Юлій Байор-Бращайко бывъ фишкаликомъ (адвокатом,)
у Хустh, обфалшивъ урядное письмо” і т. д. в цьому дусі. Переходячи від
справ льокальних до заґально-українських, газета писала далі: “У великой
Украйнh вже є народна влада, бо тамь большевизмь высвободивь уже
украинський народь помочію Россяновъ. На куртый часъ протиставить
ся лише у Галичинh націонализмъ, што го купили великі пани й богачі.
Такь якь соединимеся и мы съ Россійскимъ роботничимъ народомъ, такъ
соединимеся й мы съ украинскими братями. Но соединимеся й изъ цhлымъ
світомъ. Чекайте еще братя! Якь великоруські братя высвободять бhдныхъ
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галицьких украинцевъ, соединимеся съ ними, а не с тыми, што хотять съ
украинського народа кожу здерти”. Алє фігури братів Бращайків, видно,
не дають спокою авторові статті, бо він знову вертається до них і пише:
До теперь нhмо терпілисме газдоване й шахрайства братей Бращайковыхъ,
бо мы й самі были немочными. До теперь и в Руськой Краинh пановали
надъ народом буржоазіе и други великі паны, але одъ теперъ вже не будеме
терпіти, штобы они и надале давили наші народъ”. І автор на кінці своєї
статті на адресу їх посилає загрозу: “Съ силовъ діктатуры лусниме на
неприятелh народа и вшиткихъ поставиме идъ революційному судови”.
Видно, що автор цієї статті хотів під формою “революційного” виступу
перевести звичайну інтриґу проти Бращайків чи помститись за їхню ук-
раїнську політику, знаючи, що їм трудно буде боронитись. Продовженням
“Руської Правди” була “Русько-Країнська Правда”, якої вийшло тільки
два подвійних числа (ч. 6–7 з 28 червня і 8–9 з 3 липня). Сам підзаголовок
цього видання: “просвітно-політична тыжнева газета” вказував на зміну
характеру того видання. У двох останніх подвійних числах “Русько-Країн-
ської Правди” ясно помітний вплив д-ра Г. Стрипського, який дуже ін-
тенсивно використовував цей орган комісаріяту для культурно-освітних
цілей. Помітна була його близча участь у виданні також і в тому, що мова
її стала значно кращою.

Загалом можнаб сказати, що поза “Революційною” фразеольогією
комісаріят “Руської Країни” доволі енергійно працював для культурного
й економічного піднесення своєї країни. Між іншим, на історично-фільо-
зофічному факультеті Будапештенського університету засновано катедру
“руського языка”. З професором на цій катедрі д-ром Ал. Бонкалом дове-
лось мені познайомитись. Само собою, що тодішні умови примушували
його бути цілком льояльним до совітської влади. Із розмови з ним я бачив,
що він не плутається “між трьома соснами” і зовсім ясно й точно відріжняє
терміни “руський”, “руській” і “російський”. Студіював він, між іншим,
також і в Петербурзі; знав російську й українську мови і прекрасно знав;
ріжницю між ними. Проф. А. Бонкало оголосив був курс української гра-
матики. Ми подарували проф. Бонкалові деякі новіщі видання щодо ук-
раїнської справи, але не могли, на жаль добути для нього інших матеріялів
та наукових праць, які він потребував для своїх викладів і студій.

Глибоке вражіння зробив на мене концерт, який улаштував “русько-
країнський” комісаріят 19 червня. Його офіційна ціль була зібрати кошти
на користь “Руськой Червеной Гарды”, але в дійсності був це пропаган-
дистично-маніфестаційний національний концерт “Русинов”. Активну
участь в ньому брав комісар Авг. Штефан, який виступив з довшою про-
мовою; виступав Гіяд. Стрипський з промовою-рефератом; виступало кіль-
ка артистів музиків і співаків. Алє центром усього цього святочного кон-
церту був виступ співачки Андреї Таланковичівної. Вона сама була родом
“русинка” (мабуть була дочкою священика), але настільки вже була зма-
дяризована, що ледви вміла говорити, по руськи. Слова “руських” пісень
для неї написані були по мадярськи; вимовляла вона ці слова далеко не
бездоганно. І всеж таки, коли полились звуки “русинських” народних пі-



192

Україна на міжнародній арені

сень, то всі ті дефекти самі собою зникли; було тільки чути щиро-українські
мотиви й правдиві українські слова: “Полюбив я дівчиноньку, а дівчина
мене”, або: “Коли мене, любко, любиш, не кажи, нікому, бо то люди по-
розносять, як вітер солому”.

Невдоволення совітською владою перейшло в отверте повстання. 24-го
червня почалось повстання в одній із касарень; до нього прилучилась
військова школа. На вулицях Будапешту почалась стрілянина. Дня 25-го
червня, сидячи у себе в покої, почув я крики і виглянувши у вікно, побачив
на набережній і на мості через Дунай натовп людей, які когось витали,
махали хустками; за якийсь час перед моїми вікнами плили вниз по Дунаю
три монітори з національними прапорами на човбах і червоними на кер-
мах. Вони плавно проплили до готелю “Гунгарія” (“Совітський Дім”);
спинились якраз проти готелю коло протилежного берега й пустили пять
гарматних стрілів просто до вікон тієї кімнати, де урядував Беля Кун. З
берега безладно стріляли на монітори з крісів та скорострілів, але оковані
панцирем монітори спокійно повернулись; поплили далі вниз по Дунаю.
Боротьба тривала два дні, а покінчилась поразкою повстанців. Однак це
був грізний симптом, бо це було лише виявленням того настрою, який
опанував усю країну, в тому числі й частину робітництва. Будапешт і далі
переживав голодні дні; ми все ще годувались переважно “sóvietgemüse”,
т. є. вареною капустою з поганим сосом. Селяни продовжували бойкоту-
вати Будапешт і вороже ставились до большевицької влади та її господар-
ської й політичної чинности. В липні місяці почались навіть отверті се-
лянські повстання, причому в деяких випадках селяни мали й гармати.
Чекісти та карні відділи мали багато роботи з цими повстаннями селян;
в самому Будапешті також почались арешти; ширились чутки про десятки
й сотні постріляних чекістами по склепах (це, як потім виявилось, були
дуже перебільшені чутки). Потягли якось до че-ки і голову нашої військово-
санітарної місії полк. Сікевича та його сина кадета, підозріваючи в ньому
окритого російського генерала-монархіста й контр-революціонера; дове-
лось негайно інтервеніювати в комісаріяті, бо в че-ка могло статись усе.
На фронті знову справи Мадярів погіршали; Угорщину окружено зі всіх
боків: чеська армія вже зєдналась на півночі з румунською; далі стояла
сербська, а від сторони Авсгрії замикали круг відділи антантського війська.
До нас не доходили газети й вісти зза кордону, бо Угорщина була ізольована
від зовнішнього світа. Джерелом моїх інформацій про становище на Украї-
ні був переважно комісаріят закордонних справ. Я періодично ходив до
Пора і затівав з ним балачку, підчас якої на здогад говорив про якенебудь
чергове селянське повстання в Таращанщині або десь в іншому місці;
тоді Пор починав доводити, що там, де я вказував, ніякого повсітання
нема, а хоч і було повстання там-то й там-то, так воно, мовляв, уже здушене.
Іноді я не згоджувався з тим, що повстання здушене, а він те признавав.
Так я й довідувався цим контрабандним шляхом про деякі подїї на Україні.

На початку липня рішив я поїхати до Відня. Переред моїм відїздом
наша розвідка донесла, що угорський уряд жде з України якихсь послів.
Я думав, що з приїздом цих “послів” чи заступників радянської України
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нам відмовлять права представництва УНР. Чекав, поки вони появляться,
щоб вияснити становище своєї місії, але вони чомусь не їхали, хоч мали
бути у Будапешті ще в кінці червня. Отже, не став я далі їх чекати й виїхав
до Відня, умовившись з М. Шрагом, що враз приїзду “послів” з України
він мене про це повідомить шифрованою телеграмою. Виїхали ми з уря-
довцем Стасевим та своїми родинами 22-го липня; прийшлось зазнати
всіх приємностей виїзду з країни, яку щільно замкнено й бльоковано. За
якийсь тиждень одержав я телеграму від Шрага, і що “посли” прибули до
Будапешту. Не знаю, з якої причини у нас не було на паспортах поворотних
віз. Пішов Стасів до угорського і радянського представництва у Відні,
щоб узяти там поворотні візи, але йому відмовлено. Рішив я, що не хочуть
назад пускати зогляду на приїзд з України радянських “послів”, пішов
сам до лєгації, щоб в тому переконатись, або дістати візи. В цей, час замісць
попереднього угорського представника Чобеля, якого Австрія і просила
забрати через його нельояльну поведінку, новим представником був
П. Аґоштон. Мене надзвичайно здивувало поводження Аґоштона, коли
я до нього прийшов. Насамперед я помітив у нього прояв радянського
патріотизму, якого він не виявляв у Будапешт, потім не міг зрозуміти
причини його заяви про те, що ніякого українського представництва у Бу-
дапешті він не знає, хоч ми з ним зустрічались навіть на вечері, коли
приїздив Винниченко. Я просив його зателефонувати до Будапешту.і справу
вияснити; він це зробив, побалакав з Куном і поставив нам візи. Отже,
виходить, що нас назад пускають, апе це ще більше заплутувало поло-
ження, бо невідомо було, з якою метою нас пускають.

По приїзді до Будапешту я довідався що приізд “послів” є якоюсь
напів-секретною справою; вони тимчасом, як донесла наша розвідка одер-
жали великі гроші й окремий вагон та виїхали на проти-румунський фронт
для підтримання духа в армії й формування окремих українських відділів
червоної армії. Пішов я звичайно, до Ерна Пора перевірити свої іформації.
Коли я сказав, що знаю про те що України прилетіли “посли” (про те що
вони не приїхали, а прилетіли, я догадувався тільки), то Пор навіть по-
хвалив нашу розвідку На моє запитання, він сказав, що це нічого неміняє
в нашому, становищі і що наша місія може й далі функціонувати. Отже,
ці “посли” були якраз тими “українськими старшинам”, яких пізжше втоп-
лено в Дунаї з наказу Белі Куна. До мене кілька разів звертались люди
з ріжних українських кругів з проханням висвітлити цю загадкову історію
з “двома українськими старшинами”, які трагічно загинули в Дунаї*). Про
цю справу знаю з ріжних джерел: 1) нашої розвідки серед комуністичних
кол Угорщини, 2) заяв, які зложив у канцелярії нашої місії один чоловік,
що стояв близько до мадярської чеки і 3) із публікацій, які появились після
повалення радянського представництва в мадярській і німецькій пресі.
Уся ця справа представляється не так таємничою, як просто темною,
в якій бракує заяви самого Б. Куна, чи взагалі тих, що втопили обох цих
“послів”. Таким чином мені відомо тільки дещо і далеко не все. Знаю, що

*) Навіть уже 1928 р. взвязку з арештом Белі Куна у Відні звертався до мене в цій
справі представник “Союзу українських старшин” і просив її вияснення.
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в липні місяці до Будапешту прилетіли дві особи, із яких один називався
“Єфімов” (призвища другого не пригадую вже). Цей “Єфімов” був, без
сумніву, Жид і походив із України; другий був нібито Росіянин. Після
того, як вони пробули деякий час на фронті, їх на приказ Куна привезено
до Будапешу. Тут їх у “Совітському Домі” допитували чекісти, а потім з
наказу Куна їм повішено каміння на шиї й кинено в Дунай. Після перево-
роту новий уряд досліджував цю справу і ті обидва трупия витягнено з
Дунаю. Чи були це “українські старшини”, певно не знаю, але дуже сум-
ніваюсь, щоб це було так. Що вони робили на Угорщині, також точних
інформацій не маю, але говорено мені, що їх арештували з тієї причини,
що підозрівали їх у веденні контр-революційної пропаганди в звязку з
формуванням українських відділів. Мені відомо, що ці особи зносились
шифрованими телеграмами з Харковом; т. є. мали шифр “українського”
радянського уряду. Це нібито свідчило про те, що вони справді були “пос-
лами” того уряду. Алє оповідали мені й таку версію, яку нібито мадярські
комуністи вважали за правдиву: при переїзді справжніх “послів” Раков-
ського через територію, заняту військом Директорії, тих справжніх “послів”
піймано; від них взято всі документи й шифри та їх постріляно, а замісць
них післано агентів Петлюри. Про всю цю історію з фальшивими “посла-
ми”, на думку угорських комуністів, знав і я, і ці “посли”, що були нібито
в дійсності агентами Петлюри, працювали за моїми вказівками й за моєю
матеріяльною підтримкою, з метою, розвалити мадярську червону армію
і тим сприяти поваленню радянського уряду. Знаю, що цей уряд вселив
до того готелю, де ми жили, двох дівчат агентів, з метою, так чи інакше
влізти до мене (одна з них хотіла бути учителькою мого сина) і вивідати,
що я роблю і чи маю звязок з “послами”. Знаю, що відношення до нашої
місії з боку мадярсьюго радянського уряду в останній Період його істну-
вання змінилось на явно-холодне, якщо не просто вороже. Нарешті мене
поінформовано, що коло 10 серпня у Будапешті мали зробити “алярм”,
підчас якого мали напасти на іашу місію, а мене особисто мали “пустити
в росход”. До того часу радянський ряд Угорщини не втримався, бо внут-
рішнє становище й зовнішні фактори поклали кінець істнуванйю в ночі
31 липня. В процесі проти комуністів, який відбувся після повалення ра-
дянського уряду, фігурувала й справа втеплення двох українських старшин,
але близчих подробиць про це не подано, бо мабуть їх і не встановлено.
Оце все, що мені відомо про історію з тими нібито “українськими стар-
шинами”. Додам тільки, що нічого спільного з ними я не мав і про справ-
жню мету їхнього приїзду на Угорщину не знаю.

У другій половині липня стан мадярської червоної армії був настільки
безнадійний, що для всіх уже було очевидним, що “диктатурі пролєтаріяту”
на Угорщині приходить кінець. 20-го липня Румуни почали офензиву. Їм
ставили спротив, здається, тільки “ударні баталіони”, сформовані з ро-
сійських полонених. Один російський старшина, який чудом урятувався,
оповідав мені пізніше, що два куріні Росіян відбили були наступ Румунів
і прогнали їх за р. Тису та переслідуючи Румунів, перейшли на другий
бік ріки. Коли Росіяни були вже на другому березі, то кілька Мадярів сіло
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до човна й поплило на цей бік ріки, а другий човен вони пустили вниз по
річці (було всього тільки два човни). Це зроблено навмисне, щоб Росіянам
не було повороту назад. Лише дуже невелике число Москалів якось пе-
ребралось назад, а решту Румуни винищили. Фронт був зруйнований.
Большевицька влада не мала більше в себе сили. Пізнім вечером 31-го
липня повідомили мене, що Беля Кун з товаришами має тікати з Угорщини.
По наказу з Відня австрійський посол дав їм візи на в’їзд до Австрії і
вони всі окремим потягом виїхали до Відня. Здається, що втікачів хотіли
захопити по дорозі, чи навіть у самому Будапешті, але голова італійської
місії підполков. Романеллі не допустив до того. Так скінчився період дик-
татури пролетаріяту на Угорщині.

1 серпня утворився новий (уже третій за час мого перебування на
Угорщині) уряд на чолі з с.-д. Пайдлем. Замісць комісарів знову зявилися
міністри, а замісць “радянської” знову стала “народня” республіка. Цей
новий уряд утворився із провідників професійного робітничого руху та
соціял-демократів. Знову вернувся до свого уряду міністра Е. Ґарамі; був-
ший голова ради народніх комісарів Л. Гарбой став міністром освіти,
а бувший комісар П. Аґоштон став мінісгром закордонних справ. Цей уряд
проістнував усього кілька днів. Не пригадую вже, на яку нараду мав
я їхати до Відня на початку серпня. Пішли ми з М. Шрагом 4-го серпня до
нового міністра, з одного боку з візитою, а з другого попросити “Laisser-
passer” для мене; нас прийняв міністр Аґоштон з надзвичайною увагою
й цілком потовариськи; вже коли ми хотіли йти і стоячи докінчували
балачку, міністр Аґоштон цілком свобідно сів собі на стіл і, так балакаючи,
несподівано заявив, що він трохи розуміє по українськи, бо знає словацьку
мову. Помітна була якась по-рожнечаї й бездіяльність у міністерстві.
Я спитав Аґоштона які є перспективи нової влади; на це відповів він, що
не певен, чи буде істнувати ця влада до вечера того дня. Яка ріжниця між
цією останньою моєю розмовою з П. Аґоштоном (1926 р. він умер на
еміграції) і тією моєю балачкою з ним, коли він був радянським послом
у Відні П. Аґоштон знав, очевидно, стан справи, бо та влада дійсно
скінчила своє істнування вечером того ще дня.

Смерком 4-го серпня на площі перед памятником Петефі зібрався на-
товп людей, які гукали “славу” був. “ерцгерцогові” Йосифові Габсбургові;
відбувались такіж зібрання і в інших місцях, при цій нагоді били Жидів.
Цю вістку приніс нам родич нашого радника М. Шрага по материній лінії;
він був також Жидом і з його явно-семітською фізіономією небезпечно
було вже ходити по вулиці. Йосифа проголошено не то намісником короля,
не то правителем Угорщини, яка стала називатись знов королівством. Як
голова держави Йосиф призначив 7 серпня новий уряд на чолі з Іштваіном
Фридрихом; міністром закордонних справ призначено генерала Танцоша,
бувшого воєнного аташе при австро-угорському посольстві, у Петербурзі.
Один галицький старшина, бйвший австрійський офіцер, зайшов до мене
і повідомив, що він служив колись у полку, яким командував ген. Танцош,
що вони добре між собою знайомі і навіть говорять між собою “per du” та
що Танцош (говорив зовсім добре, по російськи) виявив цілковите розу-
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міння на- ших стремлінь до створення своєї держави та висловив симпатії
для нашої боротьби. За десять днів призначений Йосифом кабінет міністрів
частиною змінівся, причому міністром закордонних справ призначено Ло-
васі. Але за два тижні знову зміна уряду; на цей раз уже значніша, бо
Йосиф мусив під пресію Антанти уступити зі становища голови держави.
Новий кабінет проіснував три місяці. Протягом цього часу в цілій Угорщині
й зокрема в Будапешті відбувався процес “контр-революції” і притому ще
в умовах окупації країни чужою військовою силою.

Румуни без боїв, залізницею проїхали майже до самого Будапешту
в серпні місяці та зняли його. Прибула також невелика мадярська органі-
заційна армія, яку організував адмірал Горті у Середині на території, за-
нятій чужим військом. Ця невелика армія не могла,звичайно, ставити се-
ріозного спротиву окупантами;отже панами положення були Ру-
муни.Старшим заступником цивільної румунської влади був міністр Діа-
манді, бувший посол Румунії в Петербурзі. Румуни мстились на Мадярах
за всі ці шкоди, які зробили їм колишні союзники Мадярів – Німці підчас
окупації Румунії армією Макензена. Трудно сказать, чого і вночі із Угор-
щини до Румунії їхали великі потяги, наповнені найріжнороднішим май-
ном. Особисто мені довелось бачити сцени грубого насильства румунських
вояків і старшин над мирним населенням; бачив також, як румунські
старшини більш, ніж некоректно (висловлюючись детально), поводилось
з чужим майном зокрема по магазинах. Заведено обмеження громадянсь-
ких свобод та строгу цензуру. Румунська цензура не хотіла дозволити ви-
дання Українського Пресового Бюра “Die Ukraine”, а також роблено ріжні
труднощі нашій військово-санітарній місії в її праці. Щоб урегулювати ці
справи та окрім того добитись дозволу покористуватись прямою сполукою
між Будапештом і Букарештом для зносин з тамошньою місією УНР, поїхав
я на побачення з міністром Діаманді. Переборюючи ріжні перешкоди, які
робили по дорозі відділи румунських вояків та військова охорона при го-
телі, де примістився Діаманді та його канцелярія, добився я врешті поба-
чення з румунським міністром. Загалом міг би сказати, що міністр Діаманді
не виявив особливого інтересу до української боротьби за державність
але виразно зазначив, що признає велику вагу боротьби Українців проти
большевиків і в цьому відношенні бажав нам успіху (йому довелось по-
сідити в Петропавловській кріпості, коли большевики його арештували
в Петербурзі про цей факт він згадав у розмові). Всі порушені мною справи
обіцяв унормувати; дійсно вони були позитивно полагоджені. Я міг подати
нарешті телеграму голові місії у Букарешті К. Мацієвичеві33. Було для нас
великою приємністю, коли після кількох місяців майже повної ізоляції ми
одержали нарешті автентичні відомості про стан на Україні, які телеграфом
передав нам посол. К. Мацієвич. Румуни дали нам дозвіл переправляти
військово-попонених через заняті ними території. Наше Пресове Бюро
почало видавати своє інформаційне видання. Румунська цензура надзви-
чайно суворої ставилась до цього видання, так що завідуючому тим Бюрм
довелось переборювати багато труднощів. Вийшло всього чотири числа
“Die Ukraine” на німецькій мові з великими білими плямами, що свідчили
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про роботу румунського цензора. Зате Пресове Бюро довший час уже після
румунської окупації випускало свої бюлєтени, які розсилало до органів
мадярської преси з метою інформувати пресу про українську справу
й події на Україні. Один дрібний факт занотую тут. Раз якось старший
кельнер приніс до нашої канцелярії для оплати рахунок за вечерю з вином,
цигаретами і т. д. На запит, чому він це приносить до української місії,
той відповів, що напередодні вечеряв румунський старшина, який за ве-
черю не заплатив та казав прислати рахунок до нашої місії; притому подав
число кімнати, де містилось Пресове Бюро. Він, річ ясна, мав відношення
до румунської цензури і знав адресу бюра. О, mores!..34

Реакція проти комуністичного режіму виявилась в ріжних формах.
По вулицях Будапешту ходили релігійні процесії; появилось велике число
уніформованих старшин, які носили відзнаки національної армії; вишу-
кували й виловлювайи всюди комуністів та бувших функціонарів боль-
шевицької влади, – яких масами замикали по тюрмах; збирали відомости
про жертви “чека” й підготовляли суд над бувшими чекістами та актив-
ними комуністичними діячами; переслідували й соціял-демократів та
їхню пресу. Найбільше відчуло цю зміну режіму мадярське робітництво,
яке не тільки перестало бути “диктатором”, але й втратило всі соціяльно-
політичні здобутки, що їх придбало після революції. Дошкульно відчули
зміну також і Жиди, над якими знущались всюди: виганяли з каварень
і ресторанів, переслідували на вулицях, бойкотували, витягали з трамваїв
і тут же били. Перед у цих всіх виступах вела організація націоналістів
“Ebrode Magyarok” (“Відроджені Мадяри”); націоналістичні верстви й їхня
на військовий зразок утворена організація йшли так далеко, що іноді не
слухали нової влади та навіть виявляли тенденцію захопити її в свої
руки; це їм моглоб тим лекше вдатись, що вони мали за собою очевидні
симпатії й підтримку з боку військових кругів; коли “Відроджені Ма-
дяри” не захопили влади, то хіба тільки тому, що ця націоналістична
організація складалась у більшості із молоді та не мала сильного про-
відника; правда й вплив Антанти був занадто великий для того, щоб
Мадяри тепер знову відважились виступити проти неї. Антанті треба
було, щоб на Угорщині утворився якийсь більше менше коаліційний уряд,
який підписавби з нею мирний договір. З цією метою до Будапешту приї-
хав Англієць Джордж Клерк. Після довших розмов між партіями утво-
рився нарешті 28 листопада 1919 р. уряд на чолі з бувшим міністром
освіти К. Гусаром; він склався із представників промисловости, аграрни-
ків та великих земельних власників. До складу цього уряду вступив,
між іншим, також; і один правий соціял-демократ Пайор. Міністром
закордонних справ лишився граф Шомшич.

Використовуючи перебування в Будапешті представника Антанти,
надіслав я йому таке меморандум в нашій справі (переклад з францу-
зького):

Його Ексцелєнції Джорджу Клеркові, уповноваженому представ-
никові Найвищої Ради в Парижі.
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Ексцелєнціє!
Беручи на увагу важні події, які мали місйе протягом останніх мі-

сяців на українській території і які не припинились і по цей день, я до-
зволяю собі звернутися до вас, доводячи до Вашого відома таке:

Вже цілий рік мій уряд і його армія дарма, ждуть моральної і
технічної підтримкі збоку держав Антанти. У лютому і березні місяці
ц. р. головний генеральний штаб провадив у Одесі переговори з україн-
ським урядом, обіцяючи йому “допомогу у боротьбі з анархією і боль-
шевикамі”.

В кінці березня ці переговори припинено через невідомі нам при-
чини, а на початку квітня французькі війська залишили Одесу на її
власну долю й волю большевіків.

В місяці червні наша делєґація у Парижі одержала від міністерства
закордонних справ Французької Республики офіційне повідомлення
про те, що “французький уряд вирішив післати військову місію з не-
обхідним озброєнням на поміч армії Петлюри в його боротьбі проти
большевиків”; одначе ця обіцянка не була виконана, але, з другого
боку, підтримувано польську армію Галера, якій давалось найбіль-
шу поміч.

Результат цієї тактики був такий, що польські війська замісць
того, щоб іти зі зброєю, яку дістали, проти большевиків, пішли проти
української армії й заволоділи Галичиною.

Те, що було з армією Галера, тепер цілком повторюється з армією
генерала Денікіна, котра істнує виключно завдяки підтримці чужо-
земних держав. Таким чином під кінець вересня зроблено все для
того, щоб заняти українську територію.

І в той час, коли українська армія, сильна лишень своїм ентузіяз-
мом та позбавлена всякої чужоземної допомоги, одержала блискучу
побіду над большевиками і зайняла 30 серпня Київ, армія генерала
Денікіна замісць того, щоб іти напівніч у Велйкоросію, котра цілком
занята большевиками, силою увійшла у Київ і фактично почала битись
з українського армією.

Копія комунікату голови нашої Дипльоматичної Місії в Букарешті,
котру я дозволяю собі до цього долучити, дає правдиву й ясну картину
того режіму, який заводить армія генерала Денікіна на території
України.

Я вважаю за свій обовязок зазначити, що переслідування Укра-
їнців і жидівські програми, які там мають місце, відбуваються ще
в більших розмірах ніж це зазначено в цьму листі. Жертви обчисляє-
ться на тисячі. Більше того, влада добровольчої армії палить книжки,
надруковані українською мовою, зачинено українську Академію Наук
у Київі, впровадивши натомість академію російську, заборонено від-
правляти по-українськи церковні Богослужіння та творяться інші
насильства в культурному й духовному житті української нації. І
все це діється у столиці України, де знаходиться управління доб-
ровольчої армії.
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Я беру на сміливість, Ексцелєнціє, додати ще тут витяг із статті
п. Василя Шульгіна, уміщеної в газеті “Кіевлянинь” 21 жовтня ц. р.
Шульгин являється одним із ідеологів денікінського рху, і вже сам по
собі той факт, що йому дозволено у Київі оголушувати подібні статті,
яскраво свідчить про дух і настрій добровольчої армії та її інспіраторів.

Єдиним засобом припинити вище зга даний терор і встановити
порядок на українській території є перебрання влади українським уря-
дом і його армією. Деклярація теперішнього українського уряду ба-
зується на принціпах чистого парляментаризму й справжнього демо-
кратизму. З переходом влади до уряду Директорії УНР булиб припинені
всякий терор і погроми денікін-ського режіму.

Наприкінці я дозволяю собі прохати Вашу Ексцелєнцією, як пред-
ставника Найвищої Ради, вжити всіх необхідних заходів перед Ми-
ровою Конференцію для захисту прав українського народу і прохати
Найвищу Раду видалити армію Денікіна із території України, визнати
теперішній український уряд та дати йому моральну й матеріяльну
підтримку до моменту встановлення порядку і скликання української
конституанти.

Прийміть, Експелєнціє, запевнення моєї високої пошани
М. Ґалаґан,

Голова Надзвичайної Дипльоматичної Місії
Української Народньої Республіки.
Будапешт, 19 листопада 1919 р.

За кілька днів одержав я від сера Дж. Клерка власноручний його лист,
в якому він писав, що передасть моє меморандум кому; слід. Цілком оче-
видно, що моє меморандум стану річей не поліпшило і, мабуть, лише
збогатило архіви якогось міністерства.

У Будапешті підготовлявся великий процес проти комуністів. Я був
дуже здивований тим, що при найбільшій пильності слідчих органів і
добровольців-громадян удалось сконстатувати всього лише кілька десятків
випадків смерти в чекістських склепах. Думав я, що знайдуть бодай якихсь
пару тисяч жертв мадярської “чека”, але не найшли. Взагалі “чека” на
Угорщині почала розстрілювати людей тільки після того, як піднялись
отверті повстання (раніше розстрілювали грабіжників). Нічого навіть
приблизно подібного до того, що творилось у Росії й на Україні. І всетаки
люта злоба охопила всіх тих, хто хоч в найменшій мірі відчув на собі не
то що суворість минулого режіму, але просто яку небудь незручність його.
Навіть в робітничих колах (може й з інших причин): ширилось невдово-
лення та злоба проти комуністів; про дрібно-буржуазні, селянські й заможні
верстви навіть говорити не доводиться: вони палали ненавистю однаково,
здається, і до комуністів, і до соціял-демократів. Коли суд виніс 14 смертних
присудів на комуністичних діячів, то громадяни Будапешту захоплені були
якоюсь психозою. Люди тисячами товпились в надії добути картку на
вступ на подвіря тюрми де мали вішати осуджених; члени “кращого това-
риства” шукали протекцій, щоб дістати таку картку. Навіть до мене звер-



200

Україна на міжнародній арені

тались Мадяра з проханням, щоб я дав їм посвідку місії про те, що вони є
співробітниками нашої місії; на цій підставі вони надіялись дістати право
побачити, як вішають людей. Я не хотів про це балакати, бо гидко було
мені бачити і такий неприхований прояв людської чи може звірячої нена-
висти й злоби. Страшна річ соціяльна боротьба. Одну її сторону довелось
побачити у Київі, а другу у Будапешті. Жертвою цієї ненависти й злоби
падали люди зовсім невинні. Такими невинними жертвами лютої реакції
були два редактори соціял.-дем. газети “Népszava” Беля Шомоді і Бепя
Бачо, яких схоплено по виході їх із редакції, завезено кудись за місто й
утоплено. Сталось це вже в лютому місяці 1920 р. Це була настільки
ганебна справа, що вона стала предметом уваги цілого культурного світа;
проти такого дикого вчинку протестували не тільки всі соціялістичні й
робітничі організації, але й видатні представники політики, науки та
культурні діячі в цілім світі. На похоронах цих жертв були навіть
представники декотрих місій, а австрійський уряд уповноважнив свого
посла заступати його в цім жалібнім святі. Я післав мадярським товаришам
лист зі словом співчуття; притому згадав, що й українська соц.-дем. партія
несе тяжкі жертви, хоч і в інших умовах та від інших чинників. Підписав
цей лист не як голова дипломатичної місії, а як член УСДРП, але редакція
газети помістила текст мого листа з добавком від себе, що я є головою
українського посольства у Будапешті. У відповідь на свій лист одержав
я від шефа головного редактора “Népszava” лист який навожу тут (у пере-
кладі з французького), щоб зберегти це на память про минуле:

Пан М. Ґалаґан, шановний посол України в Будапешті.
Дорогий Товаришу!

Від імені Угорської соціял-демократичної партії і редакції “Néps-
zava” щиро Вам дякуємо за Ваше сердечне співчуття в тяжкій втраті,
яку нам спричинила трагічна смерть двох наших Товаришів, най-
більше нам потрібних.

Свідоцтво міжнародної солідарності й чистота наших принципів
являються джерелом наших сил у майбутній боротьбі.

Просимо Вас, дорогий Товаришу, при нагоді переказати нашу
подяку українським братам і приняти сердечні соціалістичні поздо-
ровлення.

Будапешт, 25 лютого 1920 р.
І. Ванчак, головний редактор “Népszava”.

Цілий культурний світ напав на виконавців дикого злочину; але ук-
раїнський журнал “Воля”, виходив у Відні під редакцією д-ра Піснячев-
ського, напав на мене за те, що я висловив мадярським соціял-демократам
співчуття зприводу злочину, жертвою якого впалиневинні люди. Всяко
буває. В кожному разі я маю сатисфакцію, шо навіть пять років пізніше
писав мені бувший урядовець місії Стасів про те, що т. І. Ванчак все з най-
більшою симпатією ставився до Українців. Коли правда, що й мій лист,
післаний в часі найбільш може тяжкому для мадярських соц.-демократів,
хоч трохи спричинився до того, то я можу мати повне вдоволення, а про
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напади Піснячевського мушу забути. Дуже добре, коли ми придбали в
особі І. Ванчака свого симпатика мусимо цим дорожити, бо у нас так
мало друзів.

Окрім уже згаданих, за час мого перебування в Угорщині відбулись
ще й інші зміни в уряді та навіть і у формі державного правління Угорщини.
16-го лютого 1920 р. зійшлось Національне Зібрання, обране на підставі
нової виборчої ординації. Передвиборчі умови були такі, що соціял-де-
мократична партія зовсім збойкотувала вибори до цього Національного
Зібрання і участи в ньому не брала. Національне зібрання потвердило,
що Угорщина надалі зістається королівством, але щодо особи короля, то
тут виявилась розбіжність думок: одні були за тим, щоб і надалі королями
були Габсбурги, яких не хотіла допустити Антанта, а другі обстоювали
свобідний вибір короля. Тимчасом постановлено, що на чолі держави має
стояти “управитель” (gouverneur,Verveser), якому належиться виконувати
функції короля. На цю посаду “управителя” держави 1-го березня обрано
адм. М. Горті, організатора національної армії, 15-го березня утворився
новий уряд, призначений “управителем”, на чолі з міністром-президентом
Шімоні-Шемадамом; він же провізорично виконував також і обовязки мі-
ністра закордонних справ; 22-го квітня на цю посаду призначено графа
Телєкі. Цей уряд істнував коло чотирьох місяців. Пізніше, 19-го липня,
новий кабінет склав граф Телєкі, який продовжував бути міністром за-
кордонних справ. На початку вересня на міністра закордонних справ при-
значено графа Чакі, того самого, який приймав мене, коли я тільки прибув
з місією на і Угорщину; за час урядування цього міністра я й виїхав з
Угорщини. Доводиться цілком обєктивно ствердити, що відношення до
нашої дипльоматичної місії збоку всіх урядів, які настали після повалення
радянського уряду, було не тільки льояльне, але навіть дуже добре. Про
всякій зміні на становищі міністра закордонних справ доводилось бувати
з відвідинами у нового міністра, і завсігди зустрічав я якнайкраще відно-
шення до себе, та до нашої національної боротьби і справи державної
незалежности України. Мене, як заступника УНР., не тільки приняли та
охоче йшли на її зустріч моїм побажанням, але й самі міністри повідомляли
нашу місію про зміну міністерства. Таксамо, коли на становище “упра-
вителя” держави обрано М. Горті, то вже 4-го березня одержав я, нарівні
з іншими заступниками дер-жав, повідомлення про цей акт з проханням
подати до відома уряду УНР. Всі міністри, яким я складав візити, заєдно
відповідали на них, а міністр-президент і міністр закордонних справ Ші-
моні-Шемадаш був навіть настільки уважний, що особисто передав мені
свій візитовий білет і тим у великій мірі підніс наш престіж в очах усіх
тих, через руки яких ішла до мене його картка і взагалі тих, які про цей
факт довідаються. 17-го травня прийшов представитись мадярський стар-
шина, призначений для звязку з нашою місією, подібно як це було й з
іншими місіями. За після радянського режіму прийоми стали відбуватись
надзвичайно святочно: у роскішних салях королівської палати, з швайца-
рами у національному одязі, звуками дзвона, прислугою в червоних одягах
та білих гетрах і т. д. Допасовуючись до цих урочистостей доводилось
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уже тепер їздити на прийоми в блискучому циліндрі, а не ходити пішки у
соломяному капелюсі, як то було за радянського режіму. Ріжниця була
велика і не дурнож мій радник М. Шраг, їдучи зі мною на одну з таких
візит, фільософував по дорозі на тему про “превратности судьбы”, нага-
дуючи мені, як нам раніше доводилось ходити до комісаріяту закордонних
справ, прибираючи по змозі зовнішній вигляд “інтелігентних пролетарів”.
Після повалення радянської влади на всіх російських полонених падало
підозріння; їх a priori вважали за симпатиків большевизму і посадили до
концентраційних таборів. Само собою, шо в тому числі інтерновано й Ук-
раїнців, оскільки їх уважали за Росіян. Після відповідної інтервенції по-
явився приказ про те, що всіх тих полонених і взагалі громадян, які будуть
мати наші паспорти, не мусять брати до таборів і що вони можуть вільно
проживати на Угорщині. Поліційні органи по цілій державі вишукували
бувших російських полонених і всіх Українців посилали реєструватись у
нашій місії. Знов почався навал людей у нашій канцелярії. Приходили
бувші полонені у великому числі, але чимало було й “Одесистов” та інших
“земляків”, яких становище було подвійно погане: поперше їх уважали за
Росіян, а подруге вони були Жиди. Явився, між іншим, і той, що за боль-
шевицької влади вимагав вернути йому посвідку еспанського консу-ляту
та казав, що український паспорт нічого не варта. Тепер просив продов-
жити цей та ще й видати паспорти всій його родині. У канцелярії не хотіли
цього зробити; він прийшов до мене. Я нагадав йому колишні його слова,
звернені до мене, а він у відповідь на це заявив: “Ґасподін консулат, ізвінітє
мєня, я же бил тагда дурак”. Нічого не лишалось іншого, як висловити
задоволення, що він порозумнішав, та задовольнити його прохання. Ще
й інший цікавий випадок пригадую собі із того часу. Прийшов за паспортом
один бувший полонений, але йому паспорту в канцелярії не могли виста-
вити, бо не мав він належних документів. Попросився до мене. Взяв я
його документ і дивлюсь: справжній большевицький документ з підписом
і печаткою російської большевицької місії. За такий документ негайно
саджали тоді за дроти в табор. Документ виставлений був на імя (приб-
лизно так): Йван Федоров Соловев. Питаю, як його імя; каже: “Семен!”
“А по батькові як?” – “Петрович!” – “А як призвище?” – “Чого?” –“Приз-
вище, питаю, як?” – “Яке призвище? по улишному тобто як, питаєте?” –
“Та, ні, кажу – Хвамілія як?” – “А, хвамілія: Горбенко!” – “А тут, кажу,
у документі написано; Иван Федоров Соловев. Щож це значить?” – “Та я
не грамотний!” – відповідає. Запитав його, де він добув той документ.
Вияснилось, що приїхав він до Будапешту без жадного документу; тут
йому пояснили, що його без документу арештують; тоді став він розпиту-
ватись, чи не продавби йому хто якогось документу, і натрапив на якогось
бувшого полоненого Москаля, який й продав йому отой большевицький
документ за 25 корон. Пояснив я йому, що цю посвідку тепер небезпечно
носити з собою і що вона вже нікуди не годиться. “Не годиться – каже
Горбенко – порвать її!” І він тут же її подрав на шматки. “Отак, кажу,
краще, бо інакше посадилиб за дроти, як комуніста!”. Горбенко рішучо на
це зареагував: “Який я комуніст? я в красну армію не схотів іти. Разів сім
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приходили. Я в хазяїна работав. Хароший такий хазяїн. Мадяр сам. прямо
гнали в красную армію. А я кажу: не хочу. Ідіть ви к ... матері!” Я не
витримав і усміхнувся; інші члени у місії, які були тут, також усміхнулись.
Горбенко думав, мабуть, що ми сумніваємося в тому, що він так дійсно
сказав тим, які його тягли до червоної армії; він ще раз рішучо потвердив:
“їй богу, так і кажу: ідіть к. . . матері!”. Я поспішив запевнити його, що ми
йому цілком віримо, аби тільки не говорив більше таких слів у “присутст-
венном мhстh”. Із розпитувань вияснилось, що він Українець з Вороніж-
ської губернії. Я хотів перевірити, наскільки він свідомий своєї націо-
нальности. Кажу йому, що ми видаємо паспорти тільки Українцям, а Ро-
сіянам не видаємо, і тому, мовляв, трудно рішити, чи можна йому видати,
бо він з Вороніжської губернії. “От тобі й на! – відповідає; Горбенко –
а яж, хто?” – “Не знаю, кажу, можи руський... у вас там руські живуть”... –
“Та якии же я руський ? Правда, і вони живуть у нас. І в нашому селі
живуть – ми так на горбуку живем, а вони внизу. Тільки у них і хати не
такі, і живуть вони не по нашому: Оддєльно вони живуть, і ми оддєльно.
Наш парубок із роду й не ожениться на кацапці, а котра наша дівка за
кацапа вийде, дак усе село сміється з неї”. Я вже більше не розпитував
Горбенка, бо був цілком задоволений. Хоч він і не мав ніякого документу,
але трудно було сумніватись в тому, що він є природніший “хахол” і я ска-
зав видати йому паспорт. От і харашо – зауважив Горбенко – тепер буду
знать, куда обращаться. Свої люди завсєгда поможуть. Так, кажете, ми
тепер уже Українці ? От і харашо. Досюданнє”. Я, звичайно, поставив тут
фіктивні імя, отечество й призвище мого колишнього клієнта, бо не знаю,
де він і що з ним. Алє цю розмову переказав докладно.

Члени військово-санітарної місії їздили по таборах інтернованих та
списували інтернованих Українців; потім ми їх звідти звільняли. Бувші
редактори “Червоної України” також були арештовані. Мої заходи, щоб їх
звільнити, не давали позитивних наслідків. Пізніше виявилось, що пре-
тенсію на “опікування” ними заявив Біберович, як заступник УНР. Можна
догадуватись, як він ними “заопікувався”. Вже коли я виїхав з Будапешту,
прийшла з міністерства вербальна нота з дня 13 вересня у відповідь на
мою ноту з 10 травня, в якій пояснювано, що їх арештовано як “небезпеч-
них большевицьких агітаторів”; на кінці вербальної ноти додано: “вони є
громадяне Східньої Галичини (Західньої України)”. Біберович добре “за-
ступав” інтереси “своїх” громадян.

При всьому доброму відношенні до нашої місії збоку мадярського
уряду були дві обставини, які трохи ускладнили були ці добрі наші відно-
сини. Треба сказати, що зліта 1919 р. “Я Микита Шаповал, який зявився
до Будапешту, і жив разом з нами, став секретарем нашої, місії. Розуміється,
що ніякої потреби в його секретарюванні у нас не було; та й не міг він,
звичайно, виконувати ці функції, хоч би й хотів. Алє партійний товариш
Шаповала наш радник Шраг став говорити, що у Шаповала вже мало
грошей і що треба йому якось допомогти. Написав я до уряду УНР, щоб
його призначили формально на посаду секретаря місії, тоді я йому міг
би платити.
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Так і зроблено. Всі, розуміється, добре знали, що се звичайна собі
синекура, лєгалізація постійної допомоги. Алє назовні всеж таки виходило,
що Шаповал став членом нашої дипльоматичної місії. Це спричинило
невеликий демарш з боку угорського міністерства; думаю, що тут мають
свої “заслуги” й деякі “брати”. фактом було те, що одного разу із міністер-
ства приватною дорогою дали мені до зрозуміння, що перебування Ша-
повала на посаді секретаря місії не дуже бажане. Як мотив подано було
те, що свого часу Шаповал, як то кажуть, “пришел в телячій востор” від
совітського ладу на Угорщині й набалакав дуже багато зайвого перед спів-
робітником “Paster Lloyd”. Я вже не Пригадую собі, чи сказав я про це
Шаповалові, чи він сам зрозумів те, але він у жотвні міясяці 1919 р. виїхав
з Угорщини на Чехословаччину. За якийсь час виїхав до Відня М. Шраг
білье до нас не вертав. А тимчасом угорське міністерство повідомило нас,
що на австрійському кордоні при спробі перейти із Угорщини до Австрії
вбитий бувший мадярський чекіст Самуелі, причому в його кишені зна-
йдено українсїікий паспорт, виданий нашою місією і підписаний Шрагом.
Я попросив міністерство показати мені той паспорт in natura; урядовець
міністерства приніс мені паспорт і ми всі перелякались, що паспорт вида-
ний був дійсно нашою місією. Наш аташе І. Флюнт, який писав звичайно
паспорти, не міг пригадати собі обставин, при яких був виданий той пас-
порт, виписаний на імя якогось українського громадянина-Німця з Хер-
сонської губернії. Фотографія була приліплена комісаря Самуелі. М. Шраг
потім листовно пояснив, що він не міг знати, що той німець є в дійсності
чекіст Самуелі, а фізіономії останнього він, мовляв, не знав. Нічого певного
встановити не можна було. Всі пояснення І. Флюнта й М. Шрага я подав
до відома міністерства, яке не було, видно, цілком задоволене ними, бо
ще раз нарікало на Шрага й писало, що він не міг не знати фізіономії
Самуелі, бо його портрети дуже часто появлялись підчас совітського
режіму. Ця справа так нічим і кінчилась*). Потім мені переказали з мі-
ністерства, що до мене особисто міністерські чинники ставляться з пов-
ним довірям, бо вони в архівах знайшли й познайомились з тими нотами,
які я, мовляв, так відважно писав тоді до всесильного Белі Куна. Отже,
виходить, що я не погано зробив, коли домагався, щоб мені вернули
вкрадені Михайловичем гроші, які перехопив російський большевик Бер-
ман. Ці непорозуміння відносяться до кінця 1919 р.; потім відносини з уря-
дом були цілком добрі.

Виконуючи доручення свого уряду, передавав я мадярському урядові
відповідні ноти, або підносив перед ним ті чи інші питання. Після сутички
з Денікінцями у Київі й опущення нашим військом Київа в кінці серпня
1919 р. став наш уряд розсилати ноти з протестом проти поведінки Дені-
кінської армії та, з закликом до держав Антанти, аби вони належно впли-
нули на Денікіна. Притому уряд УНР взяв цілком, на мій погляд, фалшивий
тон у цих своїх нотах, виставляючи себе як захистника “європейської куль-

*) Про цю “загадкову” історію з українським паспортом у мадярського комуніста
Самуелі тимчасом докладніше писати не маю охоти, хоч і маю віромости про те, як ця
справа була аранжована.



205

Україна на міжнародній арені

тури” перед “большевицьким варварством”. Таким чином, проблєма ук-
раїнської визвольної боротьби зовсім викривлювалась. Замісць того, щоб
писати про те, що Україні однаково ворожі і “біла” й “червона” Росія,
писалось головно про боротьбу з московськими большевиками, а про мос-
ковських реакційних “єдино-неділимців” говорилось лише остільки, ос-
кільки просилось держави Антанти про “моральну й матеріальну” допо-
могу та про те, щоб вони вплинули на Денікіне. Доводилось, розуміється,
передавати ті ноти уряду УНР, але я вважав себе вправі та й чув себе
зобовязаним додавати до тих нот ще й свої пояснення, які зводились до
того, що для України в її боротьбі за державну самосгійніть однаково
ворожі всі російські імперіялісти незалежно від тих соціяльного характеру
причин, що ділять імперіалістів Росіян на ріжні табори. Я мав можливість
переконатись в тім, що мадярська політична думка й урядові чинники
значно краще розуміють таку іменно постановку нашої національно-дер-
жавної проблеми, ніж ту її постановку, яку уряд УНР формулував у своїх
нотах. Ще пригадую собі, як мені доручено було порушити перед угорським
урядом справу “Чорноморське-Балтійського Союзу”. Я вже точно не можу
собі пригадати всіх точок проекту того союзу, але в ідеї цей союз малиб
створити держави, які гравітують до Чорного чи Балтійського Моря. Член-
ство в союзі визначалось тільки на підставі більшої чи меншої гравітації
до одного з тих морів і зовсім не бралось під увагу національно-політичних
взаїмовідносин між державами. Коли в час візити у міністра графа Шом-
шича підніс я цю справу й хотів знати його думку про той проект союзу,
то відповідь його була цілком негативна, хоч і сказана у формі дуже делі-
катній. Досить було того що згідно з проектом членами майбутнього союзу
мали бути одночасно Угорщина й Румунія, щоб міністр скваліфікував той
проект як нереальний. Натомісць він питав, чому не згадувалось про Ні-
меччину, як бажаного члена проектованого союзу, хоч Німеччина, без сум-
ніву, гравітує до Балтійського моря. Річ очевидна, що більше я вже про
той проектований союз ніколи в міністерстві неговорив.

Занотую тут для памяти відносини з представниками трьох славян-
ських народів, які були тоді в Будапешті. Один Українець, який вирвався
з Сербії, повідомив мене, що в Білгороді й ще якомусь місті арештовано
кількох Українців лише з тої причини, що вони не хотіли назвати себе
“руськими”; казав він, що в Сербії нема кому за них заступитись, і просив
якось їм допомогти. Мав я намір відвідати сербського представника та
інтервеніювати в нього в цій справі, але приватною дорогою мене пові-
домлено, що візита моя не є бажаною, бо Сербія не узнає ні України, ні її
представників. Тоді я звернувся до сербського представника листовно,
просячи його довідатися про долю арештованих Українців та піднести
перед своїм урядом, аби їх негайно було звільнено, оскільки за ними не
числиться якоїсь провини, бож приналежність до української нації не є
жадною провиною. Не одержуючи довший час відповіли, знов я написав
листа до сербського представника в цій справі; по якімсь часі цей сповістив
нарешті мене, що справа “вияснена” сталось, мовляв, непорозуміння, після
вияснення якого арештовані випущені на волю. Один з них пізніше, по
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дорозі на Україну, заходив до мене подякувати за поміч. З польським
представництвом зносилась наша військово-санітарна місія в звязку з від-
правою транспортів бувших полонених, але між нашою дипльоматичною
місією і польським представництвом офіційних зносин не було. Польське
представництво прибуло до Будапешту пізніше як наша місія; через це я
вважав, що його го-лова гр. Шембек мав би перший явитись з відвідинами,
а він думав, мабуть, навпаки. Так ми й не познайомились із ним, хоч наша
й його канцелярії містились в тому самому готелі, а ми навіть жили в су-
сідніх кімнатах і щодня зустрічались на коридорі. Відносини не змінились
і тоді, коли в 1920 р. стали ми “союзниками”. Вразі потреби щось вияснити
відносно відправки полонених чи щось інше, до польського представництва
звертався секретар нашої місії, або член військово-санітарної місії.

Взвязку з якимсь непорозумінням при переїзді транспорту полонених
територією Чехословацької Республики довелось мені відвідати 4-го серпня
1920 р. чехословацьке заступництво. Тепер уже заступником був д-р Лей-
ганец. По виясненні тієї конкретної справи розмова зійшла на українську
справу. На мій запит, як чехословацький уряд ставиться до проблеми ук-
раїнської самостійної державности, д-р Лейганец відповів буквально та-
кими словами: “e’est

 
une guestion très difficile à résoudre”. Я думав тоді, що

може в цім є деяка розгадка! Того, чому моя перша гостина ще в минулому
році остала без відповіди: très difficile à résoudre. Справедливість вимагає
зазначити, що на цей раз кілька днів пізніше після того, як я був у че-
хословацькому заступництві, д-р Лейганец особисто відвідав мене в по-
мешканні нашої місії.

Очікування правлячих кол Угорщини, що держави Антанти не по-
ставлять суворих умов мира, не справдились. 6-го травня одержано в Бу-
дапешті звістку про відповідь на ноту угорської мирової делєґації, причому
стало відомо, що раніше предложені Антантою умови мира не будуть змі-
нені. Це було причиною до нового вибуху національного почуття Мадярів.
Того самого дня в Будапешті організовано величезні маніфестації проти
предложених Антантою умов, за тиждень ці маніфестації знову повтори-
лись. Особлива ворожість виявилась проти Французів; найріжнородніші
вирази ганьби неслись із рядів маніфестантів на адресу франції. Всі місії
чужоземних держав містились в тому ж готелі, де жили й ми; на будинкові
готелю маяли прапори ріжних держав, у тому числі й наш український.
Отже сюди, до готелю “Dunapalota”, прийшли маніфестанти та впродовж
більше години всякими вигуками ганьби і на адресу держав Антанти,
і особливо Франції демонстрували свій протест проти предложених Угор-
щині мирових умов. З балькону свого покою я бачив, як у цей час появився
коло готелю якийсь французький офіцер. Коли його побачив натовп, то
счинився такий неімовірний галас, що моторошно було навіть його чути.
Один момент був такий, що натовп готов був розірвати на шматки того
старшину; лише те, що був він недалеко від входу до готелю, куди й уско-
чив, урятували його від дуже, може, сумної долі.

Я згадував уже, що ще в кінці квітня 1919 р. Біберович дістав від
уряду ЗОУНР уповноважнення на окреме від нашої місії представництво.
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Після повалення радянського уряду він предявив свої уповнозажнення
мадярському міністерству закордонних справ, нічого про те нам не ска-
завши. Урядувати він почав, здається, ще за радянської влади раніше він
працював якось незвичним для нас способом завжди ховався від нас і, на
мій погляд, ніколи не ставився до нас щиро. Я не знаю, коли й яку ролю
грав він раніше в українському русі і чи взагалі він до того руху коли
небудь стояв близько. Знаю, що раніше він служив десь на півдні бувшої
Австрійської імперії; говорив доволі дивною українською мовою, а писав
по українськи ще чудніше. Про початок його урядування довідались ми
post factum і хоч це зовсім неприємно нас усіх вражало, бо наочно перед
чужими людьми розбивало ідею нашої соборної державности, але довелось
рахуватись з цим як з довершеним фактом. У нас зберегались зпочатку
сякі-такі відносини з Біберовичем, який урядував уже окремо, але пізніше
всякі відносини з ним і навіть особисте з ним знайомство припинилося,
бо виявилось, що він повів дуже негарну інтригу проти нашої місії і взагалі
виявив свою вдачу з найгіршого боку. Чим взагалі займалось Біберовичове
представництво, я докладно не знаю. Але про деякі його операції доходили
відомости і до нас. Якось помилково до нашої місії принесли з почти до-
кументи на відправлення великої партії дров до Будапешту; документи ті
були адресовані для українського заступництва на Academia utca, 17, де
урядував Біберович. Потім до мене поступили заяви від ріжних осіб про
те, що заступництво Біберовича спекулює українськими паспортами та
правом відправляти з Угорщини Українців полонених. Урядовець нашої
місії офіційно подав на письмі заяву про те, що він особисто бачив підчас
побуту у Відні, в одного Мадяра (директора готелю, де жив Біберович)
паспорт, виданий йому заступництвом ЗОУНР. Так само наш пресовий
референт подав заяву, що він бачив у жінки нашого “земляка” М. Пінтера
паспорт, виданий їй тимже заступництвом. Співробітник нашої військово-
санітарної місії офіційною заявою до мене повідомляв про те, що з дору-
чення свого шефа полк. Сікевича він їхав у червні 1919 р. до Відня з тран-
спортом українських інвалідів, яких відправляло туди в той час заступ-
ництво ЗОУНР; полонених-інвалідів Українців було в тому транспорті,
як писав він, “всего лиш кіькох, а більшість це будапештанські міліонери-
спекулянти, переважно мадярські Жиди”; це було за большевиків). Автор
заяви навіть дещо заробив на тих “інвалідах”, бо одержав 500 корон за те,
що переносив речі одного інваліда”, та окрім того продав якомусь “інвалі-
дові” частину свого військового одягу передцим, як вони переходили кор-
дон. Робились якісь махінації з візами до Австрії. Про це писав в своїй
заяві Юр. Тищенко-Сірий, який був у жовтні 1919 р. в Будапешті і випад-
ково натрапив на сліди цих махінацій; про це оповідала йому якась влас-
тителька склепу, де він купував валізку, яка, довідавшись про те, що він є
Українець, “в піднятому настрою почала хвалити українське посольство
за його допомогу їй в здобутті візи на паспорт як Українці, хоч вона й не
Українка”. Те “українське посольство”, як вияснив п. Тищенко-Сірий, “міс-
титься ца Академичній вулиці”; за свою допомогу воно бере по 500 корон.
Помимо всього цього Біберович заявив у міністерстві, що він є єдиним
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українським заступником у Будапешті, і просив усю кореспонденцію на-
правляти на адресу його заступництва. На запит із міністерства мусів я
виясняти, що це не є так. Він навіть почав видавати паспорти всім Ук-
раїнцям; тут уже виявляв він себе “поборником”, це давало певний при-
буток, бо за паспорт брали солідні суми. Про це все свідчить така, напр.,
заява (зберегаю транскрипцію):

“До Надзвичайної Української Місії”
Будапешт

Я нижче підпысаный Прохаю Мисію выдати мені безплатно паш-
порт. Я в місяці вересні выбравь пашпорт заступництві західної об-
ласти за котрі пібрано від мене 200 корон, а за вироблене візи ческого
зажадав урядовець заступництва західної области 160 корон.

Я котруй заплативь тілько гроші всі заплативь тіко сумы зато
прохаю выдати пашпорт безплатно.

Васил Есауленко

В цій заяві все свідчить про те, що прохач не був громадянином ЗОУНР,
яку заступав Біберович. Бідним людям ми давали паспорти безплатно, а у
Біберовича брали з усіх солідні гроші. Це й привело зрештою до нас В. Еса-
уленка, який лишив у нас отой цікавий і дуже характеристичний в багатьох
відношеннях документ. Однак, на цьому не обмежувались “художества”
заступництва ЗОУНР та й самого Біберовича. Щоб не бути голословним,
покликуюсь просто на відповідні документи.

1.
До Високоповажного Пана Голови Надзвичайної

Дипльоматичної Місії УНР в Угорщині
В місяці жовтні в канцелярії Місії звернувся до мене агент буда-

пештенської поліції з запитанням, чи я не знаю п. Маслюка і Загороди,
бо він має приказ їх арештувать. Агент показав мені при тім донос
прикладений до нього примірник газети “Червоної України” з під-
черкненими червоним олівцем іменами п. Банинського, Загороди
і Маслюка, як учасників якихось українських зборів, котрі відбулись
під час совітської влади на Угорщині.

З першого погляду на текст доносу я пізйав, що цей донос був
писаний машиною до писання, на котрій я перед відділенням
п. Біберовича, як заступника Західньої Области від Дипльоматичної
Місії УНР сам писав і котра тепер находиться у п. Біберовича.

Шріфт машини, якою був писаний донос, я пізнав тому, що дов-
ший час на ній писав, дуже добре її знаю і що вона була старої сістеми,
котра тепер рідко вживається і має свої характеристичні прикмети.
На цей факт я звернув в той же день Вашу увагу.

Іван Стасів,
урядовець Дипльоматичної Місії УНР

в Угорщині
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2.
П. Голові Української Дипломатичної

Місії в Будапешті
На заяву в Чешському Представництві про видачу візи мені, моїй

дружині і дружині п. Радника Шрага, заступник Чешського представ-
ництва д-р Пазурик сказав, що він видасть візи, коли Ви напишете
офіціяльно про потребу цих віз. Опріч того д-р Пазурик заявив, що
“українська місія, котра в тім же будинку по мішається”, заявила, що
наша місія є “самозванна і нікого не представляє, а що українську
Республіку представляє вона (галицька місія Біберовича) і що наша:
українська місія є больщевицька, цебто що всі ми большевики”. Д-р
Пазурик дозволив, на мою просьбу, трактувати його заяву офіціяльно.

Секретар Місії М. Шаповал.
16 жовтня 1919.

3.
До Голови Української Надзвичайної

Дипльоматичної Місії в Угорщині
М. Ґалаґана

Дня 16.Х.1919 був я в Чехо-Словацькому Посольстві з Секретарем
Дипльоматичної Місії п. Шаповалом і полковником Підгорним від-
носно віз для подорожі до Чехо-Словаччини в яких їм раніше було
відмовлено. Там д-р Пазурик, член Ч.-С. місії, нам заявив, що він
взагалі не знає, як йому ставиться до нашої Дипльоматичної Місії.
Він знає те, що в будинку на Академія вул. Nr. 17. функціонує єдине
Уповноважене Представництво Української Республіки. О нашім же
посольстві він знає тільки зі слів “посла” Біберовича, що тамте посо-
льство в готелі Дунапалята є самозванне, большевицьке з головою
Ґалаґаном на чолі. На то ми поставились дуже гостро, маючи на письмі
офіціяльне запитання від п. посла Ґалаґана (я звернувся до чехосло-
вацького представництва з запитанням, з якої причини відмовлено
було дати візи. М. Г.) Відповіддю було те, що візи були дані негайно,
причім д-р Пазурик вибачався, але просив на будучність вияснити
ситуацію і істнування двох посольств Української Народньої Рес-
публіки.

Д-р Лалков Данило
Будапешт, дня 17/Х 1919.
Я не потребую нічого додавати до цих документів. Вони надто

проречисто й самі свідчать про те, як розумів Біберович свої обовязки
і завдання представництва ЗОУНР. Після всього цього не лишалось
нічого іншого, як перестати подавати йому руку*). Алє, розуміється,

*) В кінці 1921 р. одержав я вже у Відні лист від І. Маслюка із Праги, куди він
перебрався за допомогою (вже після мого віїзду) місії УНР після 18 місяців перебування
в тюрмі й таборі. В тому листі писав Маслюк, що при арештуванні йому заявили, що
скоро його пустять на свободу, але, писав він далі, “лихо понесло дедектива до Біберо-
вича і цей підтвердив свої зізнання, і то мене убило” Прекрасний зразок “заступництва”
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факт розбиття “соборності” наслідком політики д-ра Петрушевича
та його однодумців відбився ще й інакше на нашому положенні на
Угорщині, бо цим фактом, цілком природно, зацікавилось також і угор-
ська міністерство закордонних справ. Для освітлення цього нехай
послужить низче наведений мій лист, який я свого часу надіслав
був до газети “Вперед” у Львові та до журналу “На Переломі” у Від-
ні. Не знаю, з яких причин мого листу не надруковано у “Вперед”
(нібито через те, що дуже довгий); журнал “На Переломі”, що вихо-
див під редакцією О. Олеся, припинив своє істнування. Навожу свій
лист без змін.

До редакції газети “Вперед”
(журналу “На Переломі”)

Я, як мабуть багато инших осіб, одержав від д-ра М. Лозинського35

відпис відкритого листа його до членів Української Національної Ради;
цей лист надрукований був також в цілости в ч. 7. “Волі” і в скороче-
ному виді в ч. 115 “L

,
Ukraine”.

Все це свідчить про те, що лист д-ра М. Лозинського, очевидно
згідно з його бажанням, став відомим серед широких кол українського
громадянства; він, без сумніву, з великим інтересом був прочитаний,
яко документ, який освітлює деякі моменти історії будування нашої
держави на основах соборности.

З цього листа я довідався, що д-р М. Лозинський уже починаючи
з 10 березня 1919 р. обстоював і тепер обстоює принціп: “автономія
части, але єдність зовні”, що з такою програмою діяльности він при-
їхав 7 травня тогож року до Парижу, що він не поділяв поглядів д-ра
В. Прнейка, “якого політика була якраз протилежна актові зєднання,
і що на його гадку, порятунок для Східної Галичини був іменно
“в єдности з цілою Україною”.

І тому я з найбільшим інтересом довідався би також від д-ра Ло-
зинського, яким; способом можливо було погодити з його поглядами
той факт, про який я тут хочу сказати.

В межичасі між 10 березня і 7 травня м. р., а іменно 7 квітня, д-р
Лозинський, як товариш Держав. Секр. Закорд. Справ Зах. Обл., контр-
асигнував підписану президентом Секретаріату ввірительну грамоту
для п. Біберовича, котрий цею грамотою уповноважувався заступати
Уряд Зах. Обл. УНР при Угорському Уряді, незалежно від Дипльо-
матичної Місії УНР, яку вислав уряд Директорії і яка було офіціально
принята і визнана ще урядом гр. Карелі в лютому м. р, як загально-
українське представництво. Трудно зрозуміти, яким чином, підпи-
суючи уповноваження для окремого заступника Галичини, думав
д-р Лозинський досягнути “єдности зовні”. Цей акт, дивлячись на
справи обєктивно, можна розглядати лише як змагання до цілком
протилежної ціли.

коли на “своїх” громадян доносить “свій” же заступник! Дякуючи мені за вжиті свого
часу заходи для його звільнення, Маслюк писав, що в тому, що до всього того “причи-
нилась галицька місія, нема жадного сумніву”. Я також не маю в тім сумніву.
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Так його очевидно зрозуміли всі ті, що в той чи інший спосіб
брали участь в його виконанні; так зрозумів свої уповноваження п. Бі-
берович; так вияснив собі той акт, як це видно з дальшого, і Угорський
Уряд. На доказ цього я дозволю собі покликатися, тут на деякі доку-
менти і факти, котрі з повною очевидністю доводять, що підписана
доктором Лозинським ввірительна грамота не скріпила “єдності зов-
ні”, а навпаки розбила її.

У вересні місяці м. р. до мене звернувся представник Міністерства
Закордонних Справ Угорщини, просячи розяснити йому, скільки є Ук-
раїнських Республік, причини істнування в Будапешті двох українсь-
ких представництв і характер взаємних відносин між ними.

Вислухавши мої пояснення, він просив подати до відома Мініс-
терства офіціяльним порядком копії документів, які торкаються акту
злуки. Не маючи в своєму роспорядженні інших, я надіслав до М-ва
лише витяги з деклярації Мирової Делегації в Парижі Найвищій Раді
з дня 25 лютого м. р, підписані п. Сидоренком, і з ноти протесту проти
окупації Поляками Східної Галичини з дня 15 липня, підписаної
мін. Темницьким і уповноваженим Держ. Секретаріяту Держ. Секр.
Бурачинським.

Про причини виказаного Угорським Урядом інтересу до україн-
ського представництва можна уже почасти довідатись із довжелезного
листа до мене п. Біберовичі з дня 27 грудня м. р. Я зроблю тут витяг
з цього листа, писаного, до речі, досить оригінальною мовою та в та-
ких деколи висловах, які моглиби зробити честь хіба якомусь “фельд-
фебелеві”, а не “майорові” Біберовичеві.
Ось що він, між іншим, пише мені (зберігаю одтографію оригіналу):

1) ...через загально звістне урядування всхідно-українського мі-
ністерства взглядно директорйі, не прийшло до злуки, на чим вправді
пїсля моєї гадки справа не потерпіла”.

2) “...З кінця цьвітня діставєм від мого правительства мої нові
повновласти”.

3) “... в другий половині вересня, при моїх перших переговорах в
міністерстві по моїм повороті з Відня, показано мені Вашу ноту, в
котрий покликуючись на злуку всіх земель українських 3-го січня
с. р. і на прикази п. Темницького і п. Бурачинського заявляєте, що
лишень Ви маєте право заступати Україну. Ту ноту дано менї до читаня
з запитом, що це за прикази, позаяк що до першої точки, то они не
признають, бо мої папери виставлені вже по 3 січнй а іменно 18
цьвітня.

На моє запитання заявив п. Бурачиньскій цілком точно, що він
ніколи навіть подібного приказу не давав і також єсть переконаний,
що п. Тимницькій такого приказу не давав і не повідомляв єго. По-
минаю, що п. Тимницкій не мавби права яко наддніпряньский (sic!)
міністр видавати прикази що до Західної України, дальше, що він
в літї стояв на точці не переводити злуки а від серпня не був вже
міністром.”
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До останнього витягу мушу додати, що в моїй ноті з дня 26 вересня
не згадувалось нічого про те, хто і яку Україну має заступати, а також
мушу пояснити, що те, що в мові п. Біберовича зветься “приказом”,
були іменно витяги зі згаданих вгорі документів: деклярації Мирової
Делегації в Парижі і ноти протесту зприводу польської окупації.

Уже з цих витягів видно, яку позицію щодо “єдности зовні” заняв
заступник Галичини при Угорському Уряді і сам цей уряд. Алє ще
яскравіше і докладніше погляд останнього сформулований в ноті до
мене з дня 3 лютого ц. р.

В цій ноті Угорський Міністр Закордонних Справ пише текстуаль-
не таке: “Маю честь Вас повідомити, що п. Ярославі Біберович пред-
ставив мені у вересні місяці 1919 р. вірительну грамоту, датовану 17
квітня 1919 р., адресовану Державним Секретаріятом Західньої Области
Україньської Народньої Республіки Мадярському Урядові, з печаткою
цього Секретаріяту і підписану президентом цього Секретаріату (підпис
неясний), рівнож як і п. Лозинським, державним підсекретарем Мі-
ністерства Закордонних Справ. У цій грамоті Державний Секретаріят
сповіщає мене, що він стверджує на свойому пості пана Ярослава
Біберовича, котрий представляв до цього часу інтереси Західньої Об-
ласти Української Народньої Республіки при Мадярському Уряді, і що
він надає йому у цей самий час титул і характер провізо-ричного упов-
новаженого.

Вищезгадана грамота є в очевидному протиріччі з деклярацією,
зробленою делєґацією Української Республіки у Парижі Найвищій
Раді Мирової Конференції, яку Ви були ласкаві передати мені у витязі
при Вашій ноті № 195 від вересня 1919 р. і в якій сповіщається, що
Національне Зібрання Західньої Области, скликане 3-го січня 1919 р.,
вирішило зєднатися з Великою Україною і що таким чином Українська
Республіка зєднала території, заселені Українцями. Уряд Західньої
Области, вищезгадана вірительна грамота котрого, окрім цього, носить
ще дату пізнішу за цю деклярацію, нічого не згадує про обєднання
українського народу; навпаки, він зазначає право кожного незалежного
уряду стверджувати на своїм пості свого представника при Мадярсь-
кому Уряді з метою підтримувати безпосередні зносини з ними.

В кінці ноти п. Міністр, приймаючи як факт істнувяння в Буда-
пешті двох окремих представників двох незалежних урядів, “котрих
поставив собі український народ”, пише, що “Угорський Уряд, ба-
жаючи заховати симпатії, так йому цінні, всього українського народу,
вважає себе зобовязаним вірити стількиж заявам, зробленим п. Бібе-
ровичем в імени свого уряду, як і тим, що зроблені Вами (ц. т. мною)
в імени уряду Великої України”.

Це наслідок тої свідомо і консеквентне переведеної політики се-
паратизму, проти якої виступає п. д-р Лозинський і до переведення
якої він сам приклав руку і печатку.

Будучи також як і д-р Лозинський противником галицького
партикуляризму, а також партикуляризму велико-українського, та
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навпаки будучи сторонником ідеї соборної України, я не можу
зрозуміти тактики д-ра Лозинського; не можу думати, щоб він, контр-
асиґнуючи згадану грамоту, не розумів того, що цим актом він робить
саме якраз цю політику, яка “була моральним ударом для нас самих і
зброєю для наших ворогів” і яка довела до чорносотенно-денікінської
орієнтації.

Будапешт, 5.ІІІ. 1920 р. М. Ґалаґан,
голова дипльом. місії УНР. в Угорщині.

Думаю, що оцей мій лист, написаний у відповідь на отвертий лист д-ра
М. Лозинського, досить ясно освітлює положення, яке витворилось у Бу-
дапешті наслідком політики галицьких “самостійників”. На мою думку,
вона не іринегіла користі українській справі, навпаки, й явно шкодила,
а користали хіба Біберовичі.

Після військової поразки на Україні в листопаді 1919 р. положення
нашої місії змінилось іа гірше. Взагалі ця поразка відбилась на престижі
УНР, а значить і на престіжі закордонних представництв УНР. Це був той
період, коли благали немилосердну Антанту про “моральну” підтримку,
або написали на її адресу: “morituri te salutant”. Закордонною політикою
мали кермувати члени Директорії А. Макаренко36 і Ф. Швець37, у Відні. Я
не одержував від них якихсь директив щодо напряму діяльно-сти, але
одержував постанови про скорочення числа членів місії та про зменшення
їм платні згідно з нормами, які встановили ці члени Директорії разом з
міністром фінансів Б. Мартосом, що також урядував від довшого часу
закордоном. Якими міркуваннями кермувався міністр фінансів при
встановленні відношення української гривни до закордонних валют, я не
знаю. Алє я знаю, що вони були далекі від правдивої оцінки реальної
вартости окремих валют. В державах з високою валютою українські посли,
оскільки знаю, виходили не погано, а деякі, здається, і зовсім добре. На
Угорщині справа фінансова стояла погано, бо угорська корона так падала
в ціні, що встановлені для нас норми ставили нас у важке становище.
Члени місії заявляли, що їм уже не вистачає платні на прожиття. Я не міг
цього заперечувати, бо бачив, що вони мають рацію. Ясно, що ми всі
мусіли щадити, бо наставали, очевидно, важкі часи. На мою думку, уряд
УНР цілком правильно поступив, коли в кінці 1919 р. відняв у послів
право на безконтрольне вживання грошей “на представництво”. Одначе
на нараді послів у Відні в травні 1920 р. виявилось, що майже всі посли
УНР того роспорядження уряду не послухали. При обміркуванні цього
питання деякі посли доказували, що без “представницьких” грошей вони
не можуть жити. Коли я висловився за те, щоб “представницькі” скасовано
та щоб надзвичайні видатки покривати так, як вимагав уряд, то почув від
інших послів всякі неласкаві зауваження, а один із них подав з місця навіть
таку репліку: “Мабуть Вам “представницькі” непотрібні, бо у Вас нічого
не робиться, а мені вони потрібні. Може колись цей бувший посол пояснить
усім нам, як він уживав свої “представницькі” і чого тим досяг. Нашу
місію скоротили до трьох: голова, секретар і урядовець. Із усіх старих
членів місії залишилось нас тільки двох: я й урядовець Стасів. На посаду
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секретаря призначено до нас бувшого секретаря місії в Стокгольмі Сухо-
вецького. Вивезені із Київа гроші вже кінчались, а нових не присилали.
Взагалі давало і себе відчувати загальне скрутне становище.

З березня місяця 1920 р. помітним стало більше заінтересовання
українською справою. Це видно було з того, що нашу місію стали одвіду-
вати кореспонденти ріжних закордонних газет: італійських, англійських
і американських. Кореспондент італійської газети робив вражіння якоїсь
несеріозної людини; розпитуючи про наш рух і боротьбу, він у тойже час
якось вертівся, підстрибував, підносив палець у гору й вигукував: “е!..
е!.. е!.” Чудно було бачити такого кореспондента. Правда, хто близче знав
італійців, казав мені, що в них взагалі така манєра балакати американський
кореспондент робив вражіння не так журналіста, як торговельного агента.
Говорив, між іншим, що був на Україні в минулому році. Дуже ділово
й солідно балакали два англійські кореспонденти, які на доказ своїх
особистостей показали, між іншим, рекомендації англійського Міністерс-
тва Закордонних Справ; вони дуже інтересувались справою преємствен-
ности влади УНР, зокрема її звязком з владою гетьмана. До нашої місії
почали зголошуватись мадярські старшини ріжного роду зброї й ріжних
фахових частин, пропонуючи свої послуги в українській армії. Були деякі
з них, що заявляли себе симпатиками українського національного руху та
бажали воювати за визволення України; але більшість хотіла вступити до
української армії для боротьби з большевиками. Наведу тут заяву одного
із тих старшин, зберегаючи її текст та орфографію:

Упольномоченаго Посольства Украйнской Народной Республики.
Нижеподписаный поручикъ венгерской національной армій Стефанъ

В. Шоошъ покорнhйше прошу записывать меня въ Деникинскую или
украйнскую національную армію.

Съ марта 1915 года служу в армій венгерской, в 31 августа 1916
года попалъ въ плhнъ при городh Галичъ. В городh Малоархангель-
ска в Орловской губерній жилъ до 18-го октября 1918 года, пріhхалъ
какъ инвалидъ санитарным поhздомъ. Назначена поручикомъ съ чи-
номъ 1-го февраля 1919 года. Во время венгерскаго большевизма былъ
в Сегединh при армій венгерской національной; тут я служил до де-
кабря 1919-го года, когда же решилъ выhхать на Україну й записы-
ватсь в Деникинскую армію. В январh сего года получилъ дозволенія
в’hзда от шефа посольства Украйнской Народной Республики, от Г-
на Биберовича, которий о мойх намhреніяхъ записыватся в армію
генерала Деникина знал й далъ дозволенія на hзди. Выhхать не уда-
лось, потому что отъ Юго-Славенской Республики не мог достать доз-
воленія на проhздъ, й когда безъ дозволенія пробовалъ, поймали мене
й два мhсяца сидhлъ в Семендрій в Сербій запертый.

Оставилъ венгерскую армію в, 16-го Декабря 1919 года.
Говорю й пишу повенгерски, поруски и понимецки, понимаю

србскаго, словенскаго, польского й немножко французкого языка.
Покорнhйше прошу если возможно принимать меня въ армію

ген. Деникина или в украйнскую національную армію.
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Симъ остаюсь:
Будапешт, 19-го Апрhля 1920 года.

Покорнійшій Ваш слуга:
С. В. Шоошъ,

поручикъ венг. нац. армій.
Будапешть, 11 ker. Zsigmond u II/2

Цей нібито незначний документ говорить сам за себе навіть дуже ба-
гато. Коли я прочитав цю заяву пор. С. Шооша, то готов був підозрівати
якусь містифікацію чи щось подібне, до такої міри несподіваним був для
мене її зміст і так мені не хотілось тоді вірити, що самі Українці цілком
свідомо руйнують, нищать і дискредитують в очах чужинців усе те, за що
пролито стільки крови й перенесено стільки горя, нужди та страждань.
Українська армія билась проти червоної й білої Москви за українську са-
мостійність; закордоном робились заяви про те, що ми боремось за свою
державну незалежність, що наша національна боротьба не є ідентичною
з російським білогвардейсвким протибольшевицьким рухом ми все нама-
гались висвітлити перед чужинцями, що ціли нашого національного руху
зовсім інші, ніж ціли російських білогвардійців, і що білогвардійці-дені-
кінці не тільки не є нашими приятелями-союзниками, але навпаки є на-
шими ворогами, які збройне виступають проти змагань українського на-
роду до національно-культурного відродження й створення своєї незалеж-
ної держави. Загально відомі труднощі, з якими боролась українська про-
паганда закордоном і як важко було прищеплювати закордонній громад-
ській опінії правдивий погляд на цілу українську справу, зокрема доказу-
вати, що Українці не є “русскіе” та що вони намагаються скинути з себе
“русское” ярмо. Я вже згадував, що на Угорщині серед офіційних і гро-
мадських кол всеж таки було деяке зрозуміння нашої боротьби за націо-
нальне визволення. Якже могли вплинути на думку цих кол виступи ук-
раїнських заступництв подібні до тих, які робило заступництво ЗОУНР
на чолі з Біберовичем? Яку ціну мали всі наші деклярації, коли же у січні
1920 р., як свідчить пор. Шоош, п. Біберович видав дозвіл на подорож до
армії Денікіна? Я особисто говорив з пор. Шоошем і переконався, що він
щиро ставився до украенського національного руху і готов був вступити в
ряди української армії, якщо український національний рух не є больше-
вицький, але він bona fide взажав, що український національний і росій-
ський білоґвардейський рух є явища того самого і порядку, з однаковими
цілями й один одному не протирічать. В цій думці укріпило його те, що
дозвіл виїзду на Україну до Денікінської ірмії одержав від шефа “По-
сольства Української Народньої Республіки” п. Біберовича. Що було при-
чиною такої поведінки п. Біберовича, який уважав за можливе чи потрібне
йти всупереч усім нашим змаганням і заявам, я про це не можу з певністю
нічого сказати.

Дня 20 квітня 1920 р. несподівано для нас появилась в пресі звістка
про Варшавський договір між маршалом Пілсудським і головним отаманом
С. Петлюрою. Неясні чутки й деякі звістки про переговори доходили до
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нас і раніше. Алє ми не надіялись, що дійде до заключення польсько-
українського союзу, слідом за яким почнуться спільні військові акції поль-
ської і української армії проти большевиків. Від нашого міністерства за-
кордонних справ не одержували ми ніяких повідомлень чи пояснень з цьо-
го приводу; не прислали нам, розуміється, і тексту цього договору. Згідно
з умовою, цей договір мав бути тайний і його текст, за виїмком першого
пункту, не мав бути оголошений, тож ясно, що наше міністерство вва-
жало за нарушення умови подавати зміст договору до відома представ-
никам УНР закордоном і тому, не інформувало нас взагалі ні про договір,
ні про його ціли. Очевидно й інші представництва УНР були приблизно в
такому становищі, як і наша місія (про зміст договору знали, очевидно,
тільки особливо довірені люди тодішнього уряду УНР., в тому числі, мож-
ливо, й дехто із послів). Алє треба було, в кожному разі, довідатись про
те, що це був за договір, тому рішив я поїхати до Відня, бо тут був до
певної міри “центр закордонної політики УНР” і можна було дещо дізна-
тись. В кінці травня приїхав я до Відня. Виявилось, що там було вже
кілька послів, які також, здається, приїхали з тією метою; а може сталось
так випадково – не знаю. Отже зійшлися ми всі на нараду в посольстві
УНР у Відні. На нарадах були і деякі бувші посли та члени місій. Підчас
обговорення загальної ситуації, яка створилась після заключення польсько-
українського договору, серед присутніх учасників наради означилось дві
течії. Одні вважали договір значним політично-дипльоматичним успіхом
і взагалі початком доби, коли УНР виступає як самостійний чинник на
міжнародньому терені; через це оцінювали вони заключення договору як
справу дуже важну, доцільну й корисну для УНР, хочби навіть цей договір
був куплений ціною ріжних концесій на користь Польщі, інші (була їх
меншість) дивились скептично припускаючи, що Польща використає
скрутне становище уряду УНР тому, щоб змусити його підписати дуже
невигідний для України договір, на підставі значних територіяльних та
економічних уступок. Наради скінчились на тому, що вирішено, аби до
Варшави й до уряду УНР поїхало трьох із членів нарад, щоб довідатись
про точний зміст договору та про пляни і майбутній напрям політики
уряду УНР. Отже погодились на тому, що мають поїхати з цією метою
К. Мацієвич та О. Шульгин, як виразники думки більшости учасників
нарад у Відні, і я, як один із тих учасників, які критично ставились до
того договору.

5-го червня виїхав я із Відня до Варшави разом з урядовцем нашої
місії Ів. Стасевим. Цей останній, родом з Галичини, був українським со-
борником. Ще коли Біберович відділився від спільного представництва в
Будапешті та утворив своє окреме заступництво ЗОУНР, І. Стасів лишився
в нашій місії в імя ідеї соборної УНР, хоч мав повну змогу піти на службу
до Біберовича. Він ніколи не був на Великій Україні і дуже хотів її побачити
на власні очі. Не можна було відмовити йому цього, тимбільше, що ми
мали надію доїхати навіть до Київа, а побачити наш старий Київ і Дніпро
було давно мрією соборника-українця Стасева. К. Мацієвич і О. Шульгин
поїхали окремо; з Мацієвичем ми, правда, зустрілись ще в дорозі, а з
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Шульгиним побачилися аж у Варшаві. У Варшаві пробули всього три
дні. За цей час я довідався дещо про квітневий договір. На моє прохання
заступник місії УНР в Варшаві Л. Михайлів дав мені прочитати копію
тексту самого договору й військової конвенції між Польщею та Україною.
Ці копії не були урядово посвідчені, і тому я не маю підстави твердити,
що я читав точні тексти договору й конвенції. В кожному разі тоді я думав,
що для ознайомлення мені дали точні відписи обох тих документів. Зро-
бити відписи для себе я не міг, бо на те не дав згоди Л. Михайлів. Отже, я
не маю тепер перед собою того тексту договору і військової конвенції, і не
можу його точно відновити. Та добре памятаю лише те, що після озна-
йомлення зі змістом тих двох документів я мав вражіння, що заключений
договір ставить УНР в дуже велику залежність від Польщі, хоч ця невигідна
сторона була під серпанком всіляких зручних, неясно-елястичних формул.
Зокрема неприємно було довідатись про те, що в договорі зафіксоване
було втручання Польщі у внутрішні справи УНР, бо становище польських
землевласників на Україні мало бути зясоване за згодою Польщі, значиться
тим самим обмежувалась, і суверенність УНР. Таксамо й військова
конвенція складена була так, що польське військо ве командування булоб
фактичним господарем на теренах України, які булиб відбиті союзними
арміями від большевиків, а українська військова й цивільна влади опи-
нилисяби на становищі підрядного й залежного чинника. Річ ясна, що
тепер можу писати тільки про свої тодішні вражіння з прочитаних доку-
ментів і не маю права з певністю щось ствердити, бо подібні безсумнівні
твердження можливі в таких важливих справах лише на підставі відпо-
відних доказорих матеріялів та документальних даних. Та опубліковані
пізніше тексти обох згаданих документів викликують у мене підозріння,
що в 1920 р. у Варшаві я читав трохи інші тексти*). Нам довелось чекати,
поки будуть полагоджені всякі формальності для того, щоб ми могли їхати
з Варшави до місця осідку уряду УНР.

У Варшаві було відомо, що уряд уже не є в Київі, але й не відомо
було, чи є він у Винниці чи десь в іншому місці.

Хоч були ми закордонними представниками союзної держави, але все-
таки варшавські урядові установи робили нам всякі труднощі щодо

*) У своїй книжці “Варшавський договір між Поляками й С. Петлюрою 21 квітня
1920 р.” проф. С. Шелухин наводить повні тексти самого договору й військової кон-
венції. Я рішуче не пригадую, щоб у Варшаві я читав, напр., те, що стоїть у § 3 наве-
деного С. Шелухиним тексту договору.  Природна річ, що я міг дещо вже забути. Але
я дозволяю собі дуже й дуже сумніватись, щоб у моїй памяті так легко могла стертись
та надзвичайно важлива обставина, про яку йде річ у тому §3, а саме, що польський
уряд визнає границі України на схід від проєктуваної польсько-української границі
“до кордонів Польщі 1772 року (передрозборових), які Польща вже посіла, або набуде
від Росії шляхом збройним чи дипльоматичним”. Це є настільки важлива й принціпо-
вого характеру справа, на яку не звернувби я уваги, або міг забути так легко. Не при-
гадую собі також, щоб читав про право польської військової команди кермувати заліз-
ничними лініями на Україні (§ 7 військової конвенції). Отже: або я забув оці важливі
пункти договору, або я їх взагалі раніше не читав. Коли мені тепер дехто говорить, що
мене тоді просто одурили і дали фіктивні тексти договору, то я не відважуюсь це кате-
горично ствердити, але й заперечити не можу.
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дальшої подорожі. Таким чином, не зважаючи на всі старання нашої дип-
льоматичної місії у Варшаві, ми дістали відповідні дозволи лише 9 червня
(на моїм дипльоматичнім паспорті вибита печатка II відділу польського
генерального штабу). Не знаю я точно, що робили у Варшаві К. Мацієвич
та О. Шульгин та коли і як вони виїхали з Варшави на Україну. Вони все
тримались окремо від мене; видно було по всьому, що вони мають далеко
більше, ніж я, можливости бути поінформованими про дійсні пляни й ком-
бінації тодішнього уряду УНР.

В часі перебування у Варшаві зробив я деякі цікаві спостереження.
Бачив я на вулицях міста всякі військові відділи; бачив також і військові
вправи та навчання. Трудно було, звичайно, сподіватись, щоб польське
військо за короткий час свого істнування настільки сконсолідувалось, щоб
могло дорівнати справжній старій армії. Але те, що довелось мені бачити,
переконувало мене в тім, що в часі польсько-українського наступу в квітні
1920 р. це ще не була справжня армія. Були люди, одягнені у військові
однострої ходили іноді цілими групами, співали надзвичайно бравурні
пісні; їх вигляд був якийсь задиркувато-визиваючий та чванькувато-
манірний, прибільшено – “військовий”, через це непевний і штучний.
Лише одну якусь кавалерійську частину бачив я, що справляла добре
вражіння; мабуть були це Познанці, доброго німецького вишколу. Щоби
не говорили про большевицьку червону армію і якби низько не оцінювали
її боєвої здатности, алеіздавалось мені тоді, що польська армія не могла в
тодішньому свому стані успішно воювати проти большевицької; про ук-
раїнську армію трудно було щось певне сказати, ї бо я її не бачив, та врешті
тоді був лише завязок української армії; вона була дуже маленька, головний
тягар офензиви мав упасти на поляків, а цього вони, очевидно, не були
в стані витримати; таким чином уся затіяна акція стояла під загрозою
дуже можливого повного краху. Але, оскільки міг я зорієнтуватись, серед
Поляків панував піднесено-патріотичний настрій взвязку з початком
офензиви.

Середній польський громадянин з гордістю дивився на те, що його
національне військо побивало Москалів. Переважна більшість преси пи-
сала в тоні москальофобства й підтримувала настрій високого патріотизму
чи навіть шовінізму. Символом і втіленням польської військовости була
особа маршала Пілсудського, популярність якого, видно, була надзвичайно
велика. Всюди можна було бачити його великі й менші портрети, часто
окрашені національними відзнаками: у вітринах магазинів, у вікнах при-
ватних помешкань, на вулицях. Лише певна частина робітництва була
нібито опозиційне настроєна і на знак протесту навіть страйкувала. Страй-
карі тинялись по місті та іноді, збираючись гуртками, балакали між собою
на актуальні теми. Цікаво було прислухатися до цих розмов. Переходячи
близько біля трьох чи чотирох таких гуртів страйкарів, я чув зовсім вираз-
но, як робітники висловлювали своє невдоволення сприводу того, що їх
“примушували” страйкувати в той час, коли армія й батьківщина потрібує
як найінтенсивніщої праці, Я бачив, як коло мосту стояло 5–6 робітників,
які дивились на подвіря якогось будинку, що стояв низче. На подвірю
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тому відбувалось навчання, мабуть, молодих вояків чи може охотників.
Робітники уважно слідкували за тим навчанням, висловлювали своє гли-
боке вдоволення, а навпаки заявляли невдоволення, що їхні проводирі
дали наказ страйкувати в той час, коли треба булоб працювати для армії
та батьківщини. Не могло бути ніякого сумніву, що частина робітництва
страйкувала проти свого переконання і що патріотичне почуття диктувало
їм що інше.

Із Варшави ми поїхали до Львова, а звідси до Проскурова, куди при-
були 12 червня. Вже раніше почався відворот польської армії і потяги далі
Проскурова не їздили. Тут ми довідалися, що уряд УНР перебуває в Жме-
ринці. Треба було чекати нагоди, коли їхатиме якийсь військовий потяг,
щоб доїхати до Жмеринки. Чекали кілька годин без особливої надії на те,
і що така нагода скоро трапиться. Нараз на стацію заїхав паротяг, до якого
причеплено два товарові вагони. Цей паротяг з ваґонами мав їхати далі
до Жмеринки, отже звернувся я до начальника стації, щоб він нас відпра-
вив туди у тому потязі. Начальник стації не міг задовольніти мого бажан-
ня, покликуючись на те, що вагонами й паротягом роспоряджає якийсь
польський офіцер, що їде тим куцим потягом; радив мені побалакати
з офіцером. пішов я шукати того офіцера. Побачив, що на переді паротягу
сидять два українські старшини. Спитав їх чи не знають, хто є начальником
потягу і де він є. Один із старшин, показуючи пальцем на невеликого
польського старшину, що разом з якоюсь молодою жінкою в одязі нібито
сестри-жалібниці стояв трохи далі від нас, сказав: “Отой півник, що стоїть
зі своєю к-ою”. Таке відношення до старшини союзної армії мене здиву-
вало. Із дальшої розмови я довідався, що це не було якимсь випадковим
явищем і що взагалі відносини між союзними арміями далекі від прия-
тельських.

Тимчасом до нас наблизився цей офіцер. Не вміючи добре говорити
по польськи, я звернувся до нього всетаки з чемности попольськи і, пере-
просивши його, став говорити поукраїнськи. “Чєм магу служіть?” – за-
питав він поросійськи. Образ цих відносин “удосконалювався”. Офіцер
польської армії говорить з представником Української Республіки не по-
польськи і не поукраїнськи, а поросійськи! Вияснив я йому, що мушу
їхати до свого уряду й просив дозволу покористуватись тим потягом. Офі-
цер не хотів спочатку дати дозволу, мотивуючи своє відмовне становище
тим, що траплялись, мовляв, випадки, коли до військових потягів упро-
шувались цивільні люди-Українці,які потім кидали під ваґони бомби.
Я звернув йому увагу, що моє положення представника УНР моглоб нібито
бути достатною для нього гарантією того, що з мого боку він мігби й не
боятись подібної несподіванки. Подумавши трохи, показав мені на по-
рожній вагон, кажучи “Харашо!.. Садітесь сюда!” До свого вагону, чисті-
шого й чепурнішого, він нас не хотів пустити з міркувань, про які можна
догадуватись.

Їхали ми до Жмеринки у порожньому, доволі брудному товаровому
вагоні, сидячи на своїх валізках. Власне сидів тільки я, бо мій товариш
подорожі Ів. Стасів майже весь час стояв біля віконця, розглядаючи кра-
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євиди Великої України, побачити які йому так сильно хотілось. Часами
він голосно виявляв своє захоплення чи здивовання тим, що бачив по
дорозі. Одного разу він вигукнув: “Яка ж багата наша Україна!.. Погляньте,
пане посол!..Яка то череда ходить...” Виглянув і я у віконце й побачив на
полі маленьку череду, яку пас один хлопчик. Як це не подібне було до
того, що можна було бачити перед війною, коли було сільська череда густо
вкривала великі простори толоки! Збідніла наша Україна за часи світової
війни та більше двох років нашої визвольної боротьби! Десь коло полудня
приїхали ми до Жмеринки. Біля стації стояв “міністерський” потяг, де
містились цивільні міністри й персонал міністерств; трохи далі стояв потяг
військового міністерства. Кидалось у вічи, що потяг військового мініс-
терства був складений із кращих вагонів, ніж “міністерський”, в якому
було всього 2–3 вагони третьої кляси, а решта все товарові. Військовий
міністр генерал Сальський містився в доброму вагоні другої кляси, а його
штаб також у доволі гарному на вигляд. Навпаки цивільні міністри і сам
премієр сиділи у вагоні третьої кляси; деякі міністри й вищі міністерські
урядовці з родинами містились у старих, з побитими вікнами обшарпаних
вагонах третьої кляси, а низчі урядовці просто в товарових. Сумно стало
на душі на вид всього того. Алє я відчув разом з тим пошану до людей, які
і в тих важких умовах продовжували боротись за визволення свого народу,
не здаючи своїх позицій. Зайшов я до “міністерського” вагону. Нікого там
не застав окрім радника міністерства закордонних справ старого проф.
Київського університету О. Ейхельмана. Він сидів одиноко, вглибившись
у якусь книжку. Побачивши мене, привітав радісно і запропонував поміс-
титись у тому ж вагоні на одній із верхніх полиць для спання; я охоче,
звичайно, прийняв гостинну пропозицію О. Ейхельмана і поклав свої ва-
лізки на вказану полицю. Ми стали розмовляти. О. Ейхельман розпитував
про життя закордоном, працю наших місій, відношення чужих урядів до
української справи і т. д. В свою чергу він познайомив мене в загальних
рисах про стан на Україні, роботу міністерства закордонних справ. Вка-
зуючи на книжку, сказав: “Ось, відітє-лі, ізучаю Версальський договор...
Большой... велікая праця... трудно піддайотса ізученію...” Слухав я ста-
рого професора, якого знав ще з перших років свого студентства; був він
многолітнім деканом правничого факультету, і через це студенти-юристи
звали його своїм “папахеном”. Думав я, що саме привело його до нас і що
примушує його терпіти оту поневірку. Я пригадав собі одну маленьку сцен-
ку в міністерстві закордонних справ у Київі за часів гетьмана одна пан-
ночка-урядовка міністерства запитала професора, відколи він став Ук-
раїнцем. На це він відповів жартовливим запитом: “Ізвінітє за нескро-
мний вопрос... сколько Вам лєт?” Та відповіла: “Так... коло 25 вже є”.
Старий професор продовжував, усміхаючись: “А я ось, відітєлі, 35 лєт
живу в Кієвє. Значит, я Українець старше Вас на десять лєт”. Цією коро-
тенькою реплікою не вичерпується, звичайно, все те, що стимулювало
О. Ейхельмана перейти на наш бік, а не піти разом з противниками нашого
визволення – Росіянами. Якіб там не були в нього внутрішні імпульси,
але фактом є те, що він пішов разом з нами і тепер на старості літ терпів
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усі невигоди разом з українським урядом, якому служив. Від інших людей,
яких тоді зустрів я в Жмеринці, чув слова жалю й нарікання, але старий
професор ні одним словом не згадав про якісь незручності чи невигоди
вагонового життя, яке справді було тяжке. В обставинах більш, ніж не-
сприятливих, старий професор і радник нашого міністерства виучував
Версальський договір, бо, казав він, нам треба бути в курсі міжнародньої,
політики. Я відчув велику пошану до О. Ейхельмана, який виявив таку
відданість до нашої справи.

Поговоривши з О. Ейхельманом, пішов я представитись премієр-мі-
ністрові В. Прокоповичеві, який примістився в окремому купе того самого
вагону. Я прийшов до нього якраз в той час, коли він мирно попивав
чайок з традиційного синього подорожнього чайника. Чомусь на мене
зробило вражіння великої дісгармонії оте мирне зайняття премієра
чаєпиттям в обставинах майже воєнних. Розмова з премієром якось не
клеїлась. Він питав мене, коли, як і чого я приїхав і чи довго думаю тут
лишитись. Я відповів. Наступила довгенька й неприємна пауза, після якої
премієр запитав: “Що ж у вас закордоном чувати”. Зовсім ясно було, що
він не може знайти якогось поважнішого запиту, бо з таким запитом
(таксамо, як із запитом про погоду) звертаються до співбесідника в таких
лише випадках, коли рішучо нема ніякої теми для розмови. В унісон
премієровому запитові та й з бажанням підкреслити беззмістовність нашої
балачки, я відповів: “Всяке чувати”. На тому моя авдієнція у премієра
й скінчилась. З почуттям якогось пригноблення виходив я із купе. Більше
мені не довелось балакати з тодішнім премієр-міністром УНР, але я був
глибоко переконаний, що в часі завзятої національно-визвольної боротьби
на чолі революційного уряду мусілаб стояти зовсім, інша людина. Знайти
міністра закордонних справ Л. Ніковського я в той день не міг; ні – хто не
міг мені сказати, де він є, коли прийде на стацію чи до потягу, і навіть
трудно було дізнатись, де він ночує. Другу половину дня аж до самого ве-
чора зайняла розмова з колишнім премієром, а тепер міністром земельних
справ Іс. Мазепою та по части з міністром (здається) шляхів М. Шадлуном.

Не було помешкання, де можна би було поговорити і тому довелось
вести балачку проходжуючись вздовж залізничого тору. Темою розмови
було головно відношення української соц .-дем. партії до тодішньої по-
літики уряду і УНР та участь членів партії в тому уряді. Іс. Мазепа загально
виявив себе прихильником тодішнього курсу урядової політики УНР.
В дуже довгих, іноді просто надміру іноді й без потреби довгих своїх
промовах він усе намагався довести, що УСДРП повинна підтримати уряд
і взяти на себе формальну відповідальність за його політику шляхом участи
її членів у кабінеті Прокоповича. Він заявляв, що підчас свого перебування
на Україні він глибоко переконався в тому, що український народ чекає
повороту уряду УНР і готов підтримати той уряд з усієї сили. Тому, мовляв,
потрібно, щоб УСДРП своєю участю в кабінеті впливала на напрямі по-
літики уряду та не допускала ухилення їх від демократичних засад, бо
колиб політйіка уряду пішла іншим напрямком, то це означалоби втрату
підтримки збоку українського селянства й робітництва та перехід їх на
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бік чужо-національної й невідповідної для Украіни большевицької влади.
Іс. Мазепа вірив чи вдавав, що вірить в те, що союз з Польщею принесе
велику користь, бо з одного боку Польща буде сприяти тому, щоб УНР
вийшла на аріну міжнародньої політики як самостійний і притому по-
важний чинник, а з другого боку допоможе створити велику українську
армію і взагалі буде всяким способом допомагати скріпленню незалежної
У.Н.Р., бо вона, мовляв, в тому сама надзвичайно заінтересована через те,
що це ослаблює ворожу їй Росію. Розуміється, що я передаю тут лише
суть думок чи балачок Мазепи38, обминаючи всякого роду подробиці й
другорядні міркування та не наводячи того ілюстративного матеріялу, який
своїм звичаєм у значній кількості наводив Мазепа, замість аналітично-
критичної оцінки подій і явищ та річевої арґументації. Я вказував зі свого
боку, що взагалі не можна політики й тактики будувати на підтримці
держави, яка заінтересована в некорисному для нас розвязанні нашої спра-
ви та має ясно виявлену тенденцію відірвати певну частину українських
земель і, може, навіть більше до підпорядкування чи

 
фактичного опану-

вання “куцої” Української Республіки. Я звертав увагу Мазепи на те, що
перебування польської армії на теренак України носить очевидний характер
військової окупації та експльоатації. (Повз нас їхали в напрямі до Воло-
чиськ потяги, навантажені ріжним добром). Вказував я також на рішення
останнього партійного конгресу, який поклав на членів партії обовязок
обстоювати соборність українських земель; отже з цього, на мою думку,
явно випливало, що члени УСДРП не могли входити в склад уряду, який
відступив частину наших земель та заявив désintérssment щодо Галичини.
Нарешті я доводив, що в той час уряд УНР був ніщо інше, як придаток до
польської військової окупаційної влади і що українській соціял-демократії
не слід на себе стягати одіюм, що неминуче мусить впасти на такий уряд.
Я вважав, що укр. соц.-дем. малиб негайно виступити з уряду і зайняти
опозиційне становище супроти тодішнього курсу його політики. Шадлун,
з яким я говорив окремо й який був почасти при нашій розмові з Мазепою,
також висловлювався за те, що соц.-дем. мусіли би виступити з уряду.
Мазепа з нами не згоджувався. Спробував я ще знайти компроміс: пропо-
нував, щоб міністри соц.-дем. поставили вимогу, аби згідно з договорами
на зайнятій польською й українською арміями території заведено україн-
ську адміністрацію, відновлено українське шкільництво та взагалі аби
там відновлено чинність українських законів; вразі і колиб на це не пристав
цілий кабінет Прокоповича, або це домагання не прийняли Поляки і, то
міністри соц.-дем. малиб на знак протесту податись до димісії. І на це не
погодився Іс. Мазепа, мотивуючи своє становище тим, що то булаб “не-
реальна” політика. Так ми й не договорились з ним ні тоді ні при коротшій
розмові, що відбулась другого дня, і розійшлись з ріжними поглядами на
“сучасний момен” та ріжними думками щодо тактики.

Довідавшись про те, що в районі “міністерського” потягу появився
міністр закордонних справ А. Ніковський, почав я його шукати й знайшов
нарешті в одному товаровому вагоні, де він в гурті кількох урядовців ве-
черяв. У вагоні було напів темно; в одному кутку на якихсь клунках лежали
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жіночі фігури, в другому простяглось двох мужчин. В другій половині
вагону в кутку навкруги скрині сиділа група людей, слабо освітлена не-
догарком свічки; на скрині лежала якась їжа, стояла пляшка; кілька осіб
із тої ґрупи неголосно співало, а інші, жуючи свою бідненьку вечерю,
підтягали. У світлі недогарка знадвору можна було бачити лише деякі
обличча. Я побачив там між ними директора департаменту В. Дяконенка,
а далі і міністра А. Ніковського39. Запросили й мене “до столу”. Вліз до
вагону й присів до гурту; почастували мене якимсь зеленим напоєм і салом
з хлібом. Така була реальна, непідмальована українська дійсність. Ми
умовились з міністром, що побачимось ранком другого дня, і я пізненько
вечером, сильно стомлений, пішов до вагону, де лишив свої валізки, з
наміром хоч трошки відпочити; страшенно хотілось лягти й простягти
ноги хоч би й на твердій полиці у вагоні без усякої підстілки й без подушки.
Якеж було моє розчарування й огірчення, коли я побачив, що надія на
відпочинок завела. Мої речі стояли на долівці, а на моїм місці лежав
звязковий старшина союзної армії, примістившись преспокійно на моїй
полиці, не зважаючи на те, що йому звертали у вагу на те, що місце зайняте.
З бідою якось умістили мене в іншому вагоні, битком набитому жінками,
дітьми і т. д. На плетеній корзині з ручкою на кришці, яка давила в боки,
з валізкою замісць подушки під головою не спалось у ночі; але й думати
також було тяжко, так багато найріжнородніших вражінь приніс минулий
день і таке почуття суму й жалю охоплювало душу.

Другого дня довгенько прийшлось очікувати на умовлену розмову
А. Ніковського. Коли врешті він зявився, посідали ми на каміння біля
залізниці і я почав свій інформаційний звіт перед міністром, який нотував
собі дещо до книжечки. Я дуже скоро помітив, що у п. міністра періодично
сильно поширюються ніздри, а підборіддя починає дрібно й часто дріжати.
Не було ніякого сумніву, що міністр робить великі зусилля над собою,
щоб з усієї сили не позіхнути. Я не знав, яка могла бути причина того, що
п. міністрові так страшенно хотілось позіхати чи це було від того, що
я так страшенно нудно оповідав, чи взагалі закордонна політика була та-
кою безмірно скучною стравою, чи може міністр дуже неспокійно провів
минулу ніч. Сяк чи так, але коли я оповідав про те, що Угорщина визнала
УНР de facto і що до нашої місії угорський уряд ставиться як до заступ-
ництва держави, визнаної de iure, та коли побачив, що міністр занотував
собі: “Угорщина визнає “de facto i de iure” то я не звернув уваги міністра
на неточність його нотатки, бо думав, що в тих умовах нашої розмови це
не має ніякого значіння. Потім А. Ніковский поінформував мене про те,
який має бути курс української політики: Уряд УНР вважав себе вірним
союзником Польщі, цілковито на неї орієнтувався й уповні на неї покла-
дався щодо підтримки на міжнародньому форумі, й допомоги при будо-
ванні самостійної української держави. Це мало би бути загальною вка-
зівкою для закордонних представників УНР щодо напрямку їхньої
діяльности. У відповідь на це я заявив своє негативне відношення до цього
союзу. На тім наша бесіда і скінчилась та більше я вже не мав нагоди
говорити з міністром Ніковським підчас свого побуту у Жмеринці. Не
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вважав він також за відповідне чи потрібне зібрати нас, які приїхали за
інформаціями, усіх разом та обговорити з нами докладніше ті питання, за
висвітленням яких ми й приїхали. Про що й як говорили з міністром
О. Шульгин та К. Мацієвич, ніхто мене не інформував і мене про мою
розмову ніхто з них не питав.

В той час, коли у Відні в помешканні тамошнього нашого посольства
відбувались наради послів, у готелі, де жили два члени Директорії
А. Макаренко та Ф. Швець, також відбувались наради; цих двох членів
Директорії з деякими українськими політичними діячами. Між обома чле-
нами Директорії з одного боку і послом у Відні; І. Сидоренком були тоді
напружені відносини, бо тоді саме, оскільки пригадую, Г. Сидоренко за-
явив у австрійському міністерстві, що Л. Макаренко й Ф. Швець перебу-
вають у Відні як приватні особи. Це зроблено очевидно, з наказу “з гори”,
і тому правовірна прихильники уряду УНР вважали за невідповідне від-
відувати двох “опальних” членів Директорії. Мене запросили на одну
з нарад у Директорів. Підчас дебати я міг собі скласти таку уяву, що
учасники наради ставляться негативно до союзу з Польщею. Особливо
проти цього союзу висловлювався А. Макаренко; думку й позицію
Ф. Шевця доволі трудно було зрозуміти. Перед моїм від’їздом до Варшави
й на Україну просив мене А. Макаренко передати особисто до рук
С. Петлюри лист, в якому, оскільки мені було відомо, зазначено відношення
двох членів Директорії – само собою Я. Макаренка й Ф. Шевця – до
поступування С. Петлюри взагалі й до союзу з Польщею зокрема. У Жме-
ринці я С. Петлюри не застав, бо він був тоді на фронті, звідки вернувся
до Жмеринці й тільки другого дня після мого приїзду десь уже у вечері
Отже я міг з ним побачитись говорити і передати лист А. Макаренка тільки
на третій день. Було це 14 червня. Потяг головного отамана С. Петлюри
стояв по другім боці стацнції, окремо від потягів цивільних і військового
міністерства. Коли пішов я до отаманського потягу, то побачив великий
гарний потяг з державними прапорами на ньому, шикарний сальоновий
вагон, кілька вагонів другої кляси й на кінці товарові вагони з кіньми та
ріжними військовими річами. Коло вагону отам. петлюри стояли вартові,
які не пустили мене до середини; визвали особистого адютанта головного
отамана, який розпитав мене, хто я й чого хочу. Нарешті проник я таки до
походного апартаменту С. Петлюри. Передав йому лист А. Макаренка,
після чого стали розмавляти. С. Петлюра просив докладніше поін-
формувати його, як стоїть наша справа на Угорщині, що робить наша там
місія, чи можна булоб числити на якусь активну допомогу збоку Угорщини
в нашій боротьбі і т. д. Загально С. Пелюра був і раніше досить добре
поінформований про те, що і як ми робимо на Угорщині і яке там до нас
відношення. Було видно, що він за цим слідкував і цим інтересувався.
Мені довелось оповідати більше про ріжні подробиці й відповідати на
конкретні запитання. Мої інформоції й відповіді С. Петлюра слухав дуже
уважно, а питання ставив річеві й більше практично-політичного значіння.
Ми дійшли якраз до найбільш для мене інтересного питання: Про відно-
сини з Польщею. Тут уже я просив його вияснити свої пляни, погляди й надії.
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Я сподівався, що С. Петлюра в балачці зі мною в чотири очі скаже мені,
як колишньому товаришеві по партії, далеко більше, ніж він сказав би
офіційно чи в приявності третьої особи. Так думати я мав тимбільше під-
стави, що наша попередня розмова набрала зрештою характеру цілком
приязно-товариської, простої й щирої бесіди. С. Петлюра з видимою сер-
дечністю подякував за всі інформації й висловлені мною думки та; стис-
нувши мою руку, побажав дальшої успішної праці. Наступила черга
С. Петлюри виясняти те, про що я його запитав. Не встиг, одначе, він
вимовити й кількох слів, як прийшов адютант у синьому жупані (мабуть
це був О. Доценко) та зголосив посла в Румунії К. Мацієвича. За хви-
линку К. Мацієвич уже появився у дверях сальонки і, мягко ступаючи, з
виразом прибільшеної урочистости в обличчі й очах наближався до Го-
ловного Отамана. Таксамо в перебільшено урочистих виразах він поздо-
ровив С. Петлюру, називаючи його притому “паном президентом”. С. Пет-
люра з усмішкою, не то іронічною, не то жартливою, сказав, що він не є
“президентом”, але я не міг помітити, щоб йому було неприємно чути й
бачити таке неприховано отверте кадження перед його особою.

Розмова про відношення до Польщі велась уже зовсім в іншому тоні.
Про цей предмет Петлюра сказав тепер тільки те, що він міг сказати двом
послам зі становища Галовного Отамана й голови Директорії, в гідности
якого заключив союз з марш. Пілсудським. Я особисто встиг лише заува-
жити, що сумніваюсь в тім, що ці оптимістичні надії справдяться. Нашою
розмовою заволодів К. Мацієвич, який цілковито й без застережень одо-
брював політику уряду УНР і самого С. Петлюри. Притому К. Мацієвич
висловився за те, що кермування всіма справами УНР мавби перебрати до
своїх рук сам С. Петлюра, а двох інших членів Директорії, які перебувають
у Відні, треба булоб рішуче усунути від усякої участи в кермуванні держав-
ними справами. Їхню діяльність закордоном, на його думку, слід було припи-
нити, як шкідливу для інтересів УНР. Для здійснення цього К. Мацієвич
висунув свій (чи може й колективний) дуже простий, але радикальний
проект, а саме: я мавби порозумітись з угорським урядом, аби він згодився
на перебування А. Макаренка і Ф. Шевця в Будапешті; він, Мацієвич, брався
переконати обох Директорів в тому, що їм далеко зручніше буде провадити
“державні справи” у Букарешті, ніж у Відні, і що їм через це треба із Відня
переїхати до Букарешту; по дорозі я мавби обох Директорів затримати
в Будапешті, а тимчасом він повідомив би, що Директорам не дали дозволу
на вїзд до Румунії; таксамо й у Відні Г. Сидоренко мав би вжити заходів,
щоб Директорів не пустили назад до Відня; таким чином небажані суперники
булиб захоплені до “мишоловки” й зроблені нешкідливими. Я відмовився
пристати до цього оригінального проекту “унормування” становища “Вер-
ховної Влади”, а С. Петлюра заявив, що він не може погодитись на подібні
середновічні способи усування від справ членів Директорії. На тому й по-
кінчено з проектом Мацієвича. Я вже одержав від С. Петлюри потрібні мені
відомости й сам про все для нього цікаве оповів йому, і тому встав, щоб
відійти. Ми попрощались з С. Петлюрою. Я не думав тоді, що в останній
раз стискаю його руку, і що то було останнє пращання.
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Те, за чим я приїхав до Жмеринки, було зроблене; треба було вертатись.
В цей час большевики сильно погромили противника; польська армія, як
говорили, на всьому фронті безладно відступала. Ходили чутки, що
червона армія вже дійшла до Вапнярки. На стації в Жмеринці стояли по-
тяги, навантажені французькими танками; їх відправлено в напрямі до
Вапнярки, але скоро привезено назад; очевидно вже не було змоги їх ви-
вантажити й пустити в поле проти ворога. Потяги з Жмеринки до Прос-
курова їздили рідко і нам довелось чекати якоїсь нагоди, щоб туди поїхати.
Не маючи що робити, ходив я по околиці й приглядався. Зайшов до самого
містечка Жмеринки, пішов, подивитись на базар. Людей було на базарі
мало; краму в лавках також надзвичайно мало; дорожнеча страшенна.
Чув я якісь нові назви грошей ходили тут “лопатки”, “фейгели”, “Богда-
нівни” і ще якісь. Я купив собі на памятку бублик за 25 карбованців, який
колись коштував 1 копійку. Побачив якось, що з одного вагону потягу
військового міністерства вийшла і група селян, які спинились потім на
залізничій лінії і балакали між собою. Можна було почути, що вони вис-
ловлювали своє невдоволення; говорили, що це ж, мовляв, нібито україн-
ська влада, демократична, народня, а тут повно денікінців. “Довольно ми
їх уже бачили в себе отих деникинців. Думали, що як Україна, то без
деникинців... а їх тут повно. Яка це народня влада?” Потім виявилось, шо
то були делєґати від повстанців. Добре, очевидно, приймали тих делєґатів,
коли вони вийшли з таким настроєм! А що вони перекажуть про уряд
УНР тим, які їх сюди післали? Сумно.

Добули ми у польського команданта станції Жмеринка дозвіл відїхати
до Проскурова потягом, який мав туди їхати. Це були 3 чи 4 товарові
вагони без ніякого урядження всередині. Влізли в один з тих вагонів,
посідали на своїх валізках і чекали відїзду. Тимчасом у вагоні назбіралось
доволі багато народу. Все це були Поляки, бо говорили вони між собою
попольськи. Само собою, що балакали вони й про Українців. Цікаво було
прислухатись до цих розмов, і тому ми умовились з І. Стасевим, що не
будемо виявляти, хто ми такі. Він дуже добре говорив попольськи, отже,
міг добре маскуватись, а я обмежувався лише короткими, фразами або
мовчав. Наслухались ми на свою адресу ріжних “компліментів” від своїх
випадкових товаришів подорожі. Коло дверей вагону сиділо двох
польських старшин; вони весь час балакали про військові справи і зі зне-
вагою говорили про свого “союзника” зокрема про його командування.
Головно дісталось С. Петлюрі. Підчас їхньої балачки про українську армію
до вагону вліз якийсь старшого віку польський офіцер. Прислухавшись
до тієї балачки, він звернувся до них з запитанням, чи вони мали нагоду
близче пізнати українську армію. Виявилось, що ні один ні другий її не
бачила й не знають, бо один був при якомусь штабі, а другий при інтен-
дантурі. Тоді старший офіцер заявив, що він добре пізнав українську армію
і вважає, що це хоч і маленька, але дуже добра армія; колиб, казав він,
наша була така, то не булоб того, що сталось: “Панове можуть мені віри-
ти, я старий австрійський майор”. Молодші офіцери почали викручуватись
і зрештою замовкли. За якийсь час до нашого вагону привели кількох
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ранених польських вояків і одного офіцера. Їх поклали на долівку посеред
вагону. Видно було, що в них поранені були голови й плечі, так, як це
буває при сутичці з кавалерією, яка рубала шаблями піхоту. Згодом до
вагону влізчо кількох вояків із сотні, якою командував ранений офіцер,
між ними й сотенний писар зі шкіряною торбинкою на поясі, в якій
містилась уся сотенна канцелярія. Ранений офіцер тут же в нашій
приявності розпитував про свою сотню. Виявилось, що сотня цілковито
розбита, а з усього сотенного майна врятовано тільки оту торбинку, за яку
мав на собі писар. З трудом підвівшись, офіцер розлючено лаяв своїх вояків
а ці, виправдуючись, оповідали, що не тільки їхня “компанія” була зни-
щена, але що й цілий їхній полк і навіть дивізія були цілком розбиті
й розбіглись, покинувши своє майно. У вагоні на якийсь час запанувала
тиша, а потім усі гості у вагоні стали голосно обмірковувати становище
на фронті. Ранений офіцер лежав уже мовчки, а вояки викладали про
події на фронті з усіма подробицями. Виявилось, що дійсно була сутичка
з большевицькою кіннотою, причому це була якась дивна кіннота: на по-
зиції вгналися якісь вершники, одягнені хто в військовий, хто в цивільний
одяг чи наполовину в цивільний і військовий; деякі були навіть у жіночих
сукнях; частина була обута, інші були босі; не всі мали сідла і т. д. Ця
дивовижного вигляду кіннота зі скаженим галасом ненадійно наскочила
в полі та почала рубати немилосердно піхоту в розсипці. Вояки називали
села, в районі яких сталась та катастрофа, але я вже не пригадую собі їх
назв. Загальна картина змальованої катастрофи була дуже яскрава.

Не знаю, з якої причини у Відні не виставило нам польське посольство
поворотних віз; у Варшаві також тієї справи не поладнано. Отже, тепер
volens-nolens40 ми знов мусіли їхати для полагодження цієї справи аж до
Варшави, хоч у нас не було вже потреби там бути. По дорозі, очікуючи
потягу на Варшаву, затримались ми з І. Стасевим у Львові. Відвідав
я своїх давніх знайомих П. Трушів; довідався тут про багато всяких сумних
подій із доби облоги

 
Львова. Видно було, що ще й в часі моїх відвідин

були зовсім свіжі спогади про ті події; при оповіданнях про деякі окремі
факти мене охоплювало почуття жаху, суму й жалю. 16-го червня ми
приїхали нарешті до Варшави й просили тамошню нашу місію постара-
тись нам про візи на виїзд із Польщі. Обіцяли це полагодити дуже скоро.
Однак минув день і два,а віз не було, навіть паспортів не вернули із поль-
ського міністерства закордонних справ. Минуло ще два дні; члени нашої
місії говорили про це якось непевно. Стало ясно, що йде якась махінація.
Ми зі Стасевим догадувались, що нас взагалі не випустять із Польщі і що
доведеться шукати нелегальних шляхів повороту.

Варшава була, видно, сильно занепокоєна тим, що діялось на фронті.
Деякі газети отверто й доволі різко нападали на марш. Пілсудського за
його акцію; висловлювались проти союзу з Україною та й взагалі проти
України. Особливо розперезалась “Rzeczpospolita”, яка просто дихала зло-
бою й палала ненавистю до Українців. Ця і ще якась друга газета уділила
увагу й моїй особі: написали, що мене випровадив з Угорщини тамошній
уряд за мій большевизм (а тому мабуть, не давали мені виїздної візи),



228

Україна на міжнародній арені

причому “Rzeczpospolita” надрукувала на цю тему цілий фейлетон в тонах
вульгарної розхрістаности та з усякими, брехливими вигадками. Зайшли
якось зі Стасевим обідати до ресторану й сіли коло столика недалеко від
другого, за яким сиділо кілька осіб, які балакали між собою помадярськи.
Вони, підозріваючи, очевидно, що ми є Чехи, почали нас сильно лаяти
помадяріськи. Стасів розумів їхні балачки й переповів, їх мені. Це були
Мадяри й “Русини”, які провадили у Варшаві акцію за відірвання “Руської
Країни” від Чехословаччини. За якийсь час прийшов бувший комісар
Авг. Штефан, який, на превелике здивування наших сусідів, привітався
з нами; він потім пояснив помадярськи нашим сусідам, що ми не є Чехи,
лиш Українці, і ті заспокоїлись. В коротких словах Авг. Штефан пояснив
мені мету свого перебування у Варшаві і між іншим сказав, що ніколи він
комуністом не був, а в склад народ-нього комісаріяту за часів радянської
влади на Угорщині входив тому, щоби в порозумінні зі своїми однодумцями
робити своє діло.

Цілий тиждень, проти своєї волі й бажання, ми були змушені сидіти
у Варшаві. Лише 23 червня дістали нарешті свої паспорти з візами на
виїзд. Тимчасом, однак, кінчився термін віз, виставлених угорським мі-
ністерством закордонних справ; І. Стасів пішов до угорського посольства
у Варшаві, яке протягом пяти хвилин полагодило цю справу. А “Rzeczpo-
spolita” запевняла, що угорський уряд мене випровадив. Другого дня, ми
виїхали з Варшави до Відня. Тут уже не було нікого, окрім Г. Сидоренка,
із числа учасників тієї наради, після рішення якої я їздив до Варшави й на
Україну. Переказав я про все, що бачив і про що довідався, Г. Сидоренкові
та двом членам Директорії і поїхав до Будапешту. Рівно місяць довелось
бути в дорозі, бо вернувся я назад тільки 26 червня.

Кілька днів по приїзді до Будапешту передумував я й оцінював те, що
побачив і почув за минулий місяць. Треба було зайняти певне становище
й рішитись на певне дальше своє поступовання. Обдумавши й розважив-
ши, прийшов я до висновку, що з тодішнім урядом УНР мені було не по
дорозі і що я мушу податись в димісію. Наслідком такого рішення написав
я А. Ніковському лист*).

Пишучи цього листа до тодішнього міністра А. Ніковського я не думав
бути пророком. Моїм бажанням було: обгрунтувати своє рішення не брати
участи в політиці уряду УНР і не нести за неї будьякої відповідальности.
Я не мав наміру отим своїм листом переконати чи то міністра Ніковського
чи цілий уряд в тому, що моя позиція є правильна, а їхня помилкова.
Ставити собі подібне завдання було тоді справою цілком безнадійною,
бож я мав змогу особисто й безпосередньо переконатись в тому, що то-
дішній уряд і видатніші політичні особи твердо стояли на своїм становищі
та що збити їх з цієї позиції було неможливим. Не пророкуючи, лише

*) В листі тому пояснює автор Споминів про своє негативне становище відносно
Варшавського Договору та свої міркування на майбутнє, які в дійсности в короткому
часі сповнились. Цей дуже цікавий для історії лист, який виявляє крім дипльоматичного
хисту ще й небуденний талан автора передбачувати майбутні події, пропускаємо на
жаль і то в цілости з огляду на цензуру. (Ред.)
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дещо передбачаючи, я й писав у своїм листі про можливі наслідки такої
політики. Нехай я тоді не все оцінив і не все передбачив, але обєктивно
треба признати, що багато з того, про що я писав у своїм листі, здійснилось,
притому здійснилось у формі далеко гіршій, ніж можна було думати.

На свій лист я не одержував довго відповіди. Десь в середині серпня
викликано мене до Відня, де в той час був і міністр Ніковський. Виявилось,
коли я туди приїхав 16-го серпня, що у Відні має відбутись нарада бувших
послів УНР сприводу нового курсу урядової політики та завдань, які стоять
перед закордонним представництвом УНР. Коло 20 серпня, дійсно, відбу-
вались довгі наради в приявности двох міністрів УНР, закордонних справ
А. Ніковського, та фінансів X. Барановського. Як видно із спільної фото-
графії учасників тих нарад, окрім двох згаданих міністрів в нарадах
брали участь такі особи: М. Василько41, Г. Сидоренко42, А. Яковлів43,
Мод. Левитський44, М. Ґалаґан, С. Шелухин45, О. Шульгин46, М. Славинсь-
кий, Р. Смаль-Стоцький, А. Марголін і Д. Антонович47. В архівах віденсько-
го посольства УНР збереглись, мабуть, протоколи тих нарад, так що згодом
можна буде точно відновити їх перебіг. Тут я тільки згадаю, що А. Ніков-
ський виступив на нараді з рефератом про майбутню політику уряду УНР.
В суті річи він говорив те, що природно випливало із уже раніше означеного
курсу. Але був у його рефераті один новий мотив, а то такий, що уряд
УНР готов, мовляв, згодитись на те, щоб справа української незалежности
була поставлена перед європейськими чинниками в іншій площині, ніж
це було досі. На думку Ніковського чи цілого тодішнього уряду, ми моглиб
заявити перед міжнародніми чинниками своє бажання, аби під їхнім
доглядом чи контролею відбулось всенародне голосування на Україні щодо
її незалежного державного істнування. Пригадую собі, що більшість
учасників наради цілком поділяла позиції уряду УНР, як їх визначив
А. Ніковський. В опозиції, зовсім ясній і виразній, до урядової політики із
учасників нарад було тільки трьох: Д. Антонович, С. Шелухин і я. Особливо
гостро ми всі три зареагували на заяву А. Ніковського про плєбісцит щодо
незалежности України після того, як вона вже була проклямована і
здеклярована на міжнародньому форумі. Кожний з нас наводив, звичайно,
свої арґументи, але у висновках були ми однозгідні і рішуче спротивилися
такій постановці справи нашої державної незалежности. Оскільки собі
пригадую, А. Ніковський на своїй пропозиції потім не настоював і її без
голосування та якогось рішення просто знято з обговорення. Після закін-
чення нарад я просив А. Ніковського сказати мені, чому я не одержав від-
повіди на своє прохання про димісію. Не памятаю, чим він пояснив це, але
із ввічливости чи серіозно (цього вже не можу сказати) запропонував він
мені залишитись і надалі головою Місії на Угорщині. Я відмовився та просив
звільнити мене з тієї посади по змозі скоріше, що він і обіцяв зробити.

Після мого повороту із Відня до Будапешту дістав, я 3 вересня лист
міністра А. Ніковського з датою 26 серпня 1920 р., в якому він писав мені:

Високоповажаний Пане После!
Вдовольняючи Ваше прохання про звільнення від головування

Надзвичайною Дипльоматичною Місією в Угорщині, я не можу не
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висловити Вам щирої подяки від імени Уряду Української Народньої
Республіки за цю велику працю, яку Ви поклали в так надзвичайно
важких часах на користь і добро нашої Батьківщини.

Завдяки Вашим заходам Угорський Уряд і народ ставиться вельми
прихильно до української справи. Маю надію, що, звільняючись з висо-
кого офіціяльного посту, Ви, Пане Посол, тим не менше не покинете
і на майбутнє вкладати свій великий досвід і знання для української
державної ідеї.

Прохаю приняти запевнення в найглибшій пошані,
Андрій Ніковський,

Міністр Закордонних Справ.

Цим листом тодішній міністр А. Ніковський, з яким я розійшовсь в
поглядах на політику, виконав останній акт офіційної куртуазії відносно
мене, притому, як видно із самого тексту листа, зробив це по джен-
тельменськи. Щодо формальної сторони справи моєї димісії, то тут не все
було в порядку, бо на посаду голови місії мене призначила Директорія
УНР, отже і звільнити мене з тієї посади малаб також вона, а не міністр
закордонних справ. А я з цього не робив історії і вповні задовольнився
листом А. Ніковського про моє звільнення. По одержанні цього листа зараз
же почав збиратись до відїзду з Будапешту. Само собою розуміється, що
мій лист до міністра не був якоюсь таємницею, так що і члени нашої місії,
і члени військово-санітарної місії вже й раніше знали про мій намір піти
в димісію. Дехто із них, як мені здавалось, зовсім щиро висловлював свій
жаль, що я відходжу; мені було також, жаль розлучатись зі своїми спів-
робітниками, бо ми вже звикли один до одного. Однак, я ще нібито не
встиг остаточно “вмерти”, але вже знайшовся і претендент на мою “спад-
щину”; в особі радника віиськсво-санітарної місії д-ра Л. Кобилянського.
Старий Українець і стара вже людина, д-р К-кий уважав за можливе про-
сити меце поклопотатись, аби його призначили на моє місце. Я звернув
увагу пана д-ра нате, що рекомендація людини, яка з урядового становища
уступає, не все може помогти, а іноді й може пошкодити; радив йому
звернутись особисто до А. Ніковського, бож сам д-р Кобилянський; казав,
що вони добре знайомі. Думав я, до того ж, що д-р Кобилянський, як і Ні-
ковський, належить до партії с.-ф. і тому порадив і пошукати собі під-
тримки ще й серед своїх однопартійців. Несподівано д-р К-кий заявив, й
що він дійсно може звернутись до своїх однопартійців с.-р. Алеж, кажу
йому, с.-р. в опозиції. Не знаю, чи добре це буде, що Ви с.-р. “Та я, власне,
не с.-р... так... колись за Центральної Ради співчував” – відказав мені він.
І так, в залежности від того, як поверталась розмова, претендент на мою
“спадщину” три рази казав, що він с.-р. і, як той Петро, три рази того
зрікався. Обіцяв я йому, що перекажу у Відні А. Ніковському його бажання
стати моїм “спадкоємцем” у Будапешті.

Одначе, фактично прийшлось передати всі справи й кошти секретареві
місії В. Суховецькому. На жаль, я міг передати йому небагато коштів, бо
наша каса була майже порожня. Ще раніше я просив бувшого міністра
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фінансів Б. Мартоса вислати нашій місії гроші, попереджаючи, що ми
маєм їх тільки на три місяці істнування. Б. Мартос у властивому для нього
стилі відповів на моє прохання: “Я вже знаю, що коли посол каже, що має
грошей на два місяці, то це значить, що він має на півроку” і грошей нам
не прислав. Новий міністр фінансів також про це не подбав. Отож, я міг
передати свойому секретареві всього лише коло 5 тис. мало цінних угор-
ських корон та зовсім безцінних 10 тис. українських гривень.

Передавши всі справи, майно і кошти, 10 вересня сповістив я про це
міністра А. Ніковського та повідомив про свій від’їзд із Будапешту. В тому
ж листі я подякував йому за прихильну оцінку моєї діяльности як голови
Дипльоматичної Місії на Угорщині і разом з тим просив, щоб призначили
урядову ревізію грошових справ місії за час мого кермування нею. Я не
сумнівався, що в майбутньому не можна буде оминути нападів збоку по-
літичних противників, отже хотів, щоб відібрано моїм противникам всяку
можливість робити мені будь-які закиди щодо видатків. Уже пізніше, пе-
ребуваючи у Відні, одержав я від міністерства закордонних справ Тарнова
лист, з 18 жовтня 1920 р., підписаний міністром А. Ніковським та дирек-
тором департаменту В. Дяконенком. У цьому листі міністерства пишеться:
“Міністерство має честь запевнити Вас, що воно повсякчас готове спро-
стувати всякі наклепи чи закиди, котрі моглиб виникнути щодо Угорської
Місії за час Вашого кермування нею”. Я бачу тепер, що моя обережність
в цьому відношенні не була зайвою. Боротьба між ріжними угрупованнями
української еміграції провадиться завзяті, і противні сторони не завжди
спиняються перед вибором способів і засобів боротьби між собою.

11-го “вересня 1920 р. прощав я Будапешт, не знаючи, чи доведеться
ще колинебудь поглянути на це чудове місто. Калейдоскопічномінли-
вим образом промайнули в намяті ріжні події, яких свідком чи учасником
я був за час свого 19-ти місячного перебування в столиці досі мені мало
знаного народу. Стиснувши руки тим Українцям, з якими доля звела мене
тут і які прийшли на пристань попращатись з нами, поплили ми вгору по
многоводному, спокійно-величавому Дунаю в напрямі Відня, а другого
дня прибув я з родиною до столиці колишньої довоєдиної монархії Габс-
бургів, і з цього часу починаються довгі роки мого еміграційного життя.

Ґалаґан М. З моїх споминів. – Львів, 1930. – Ч. ІV. – С. 107–198.

№ 2

ПОСВІДЧЕННЯ М.  ГАЛАГАНА ПРО ОТРИМАНУ ОСВІТУ

3 вересня 1921 р.

Українська Дипломатична Місія в Угорщині цим урядом посвідчує,
що особисто відомий їй п. Микола Галаган є православної віри, урод-
жений 24 вересня ст.ст. (7 жовтня нов. ст.) 1882 року в Чернігівській губ.
на Україні і там [приналежний]

Як видно з представленого документу і на основі маючихся в Місії
відомостей п. М. Галаган скінчив у 1908 р. Природничий відділ Фізико-
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Математичного факультету Київського Університету, а в 1909 р., по скла-
денні державних іспитів, одержав диплом І (першої) степені.

Згідно з статутом тодішніх Російських Університетів, для одержання
диплому п. М. Галаган мусів скласти успішно іспити з таких предметів:
1. Анатомія чоловіка, 2. Фізіологія чоловіка, 3. Зоологія, 4. Ботаніка, 5. Не-
органічна хімія, 6. Органічна хімія, 7. Мінералогія, і кристологія, 8. Ге-
ологія, 9. Фізика, 10. Метеорологія.

Через те, що п. М. Галаган, по скінченні Університету, служив у Ро-
сійському Земельному Міністерстві він повинен був туди представити свій
оригінальний диплом і не має його при собі. На основі прохання п. М. Га-
лагана видається йому це посвідчення на подтвердження всього вгорі ска-
заного та для представлення в потрібних випадках у відповідні інстітуциї
наказ одержаної цим освіти замість оригінального диплому про скінчення
Університету.

Радник
Надзвичайної Дипломатичної
Місії на Угорщині       (підпис)
Секретар Надзвичайної Дипломатичної
Місії на Угорщині       (підпис)
 ЦДАВО України, ф. 3518, оп.1, спр. 95, арк 4, 4 зв.

№ 3
НАКАЗ № 1, ВИДАНИЙ У КИЄВІ ПРО ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ГОЛОВОЮ
НАДЗВИЧАЙНОЇ ДИПЛОМАТИЧНОЇ МІСІЇ УНР В УГОРЩИНІ М. ГАЛАГАНОМ

    24 січня 1919 р.
Цього числа, згідно з телефонограмою Директорії У.Н.Р., від № 139,

я приступив до виконування обов’язків Голови Надзвичайної Диплома-
тичної Місії в Угорщині

(Наказ Директорії УНР № 92 опубл. в. ч. 4 “Вісника УНР”)
Голова Місії  М. Ґалаґан
ЦДАВО України, ф. 3518, оп. 1, спр. 7, арк. 1.

№ 4
ПОДАННЯ ГОЛОВИ НАДЗВИЧАЙНОЇ МІСІЇ УНР В УГОРЩИНІ М. ГАЛАГАНА ДО МІ-
НІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ЩОДО КАДРОВИХ ПРИЗНАЧЕНЬ В МІСІЇ

     24 січня 1919 р.

Ввиду призначення мене Головою Надзвичайної Місії до Угорщини,
прохаю зачислити в склад згаданої Місії на посаду Радника пана Миколу
Шрага і на посаду урядовця пана Олексу Клора.

Разом з тим прохаю дати розпорядження про виготовлення належних
документів та грошових коштів.

Голова Місії             М. Ґалаґан
ЦДАВО України, ф. 3518, оп. 1, спр. 14, арк. 1.
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№ 5
НАКАЗ № 2 З КАДРОВИХ ПИТАНЬ, ВИДАНИЙ У  КИЄВІ

    24 січня 1919 р.
Призначених до Угорської Місії на посади радника – п. Шрага Миколу

й урядовця – п. Клора Олексу лічить в Місії з 24 січня цього року (Наказ
Мін. Зак. Спр. з 24 січня ц. р.).

Голова Місії            (М. Ґалаґан)
Секретар       (підпис)
ЦДАВО України, ф. 3518, оп. 1, спр. 7, арк. 1.

№ 6
НАКАЗ № 3, ВИДАНИЙ У КИЄВІ, ПРО ВІД’ЇЗД МІСІЇ ДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ

  26 січня 1919 р.
Сього числа, я з дорученою мені місією в складі радника п. Шрага

Миколи й урядовця п. Клора Олекси, виїзджаю на місце призначення.
Голова Місії               М. Ґалаґан
Секретар         підпис
ЦДАВО України, ф. 3518, оп. 1, спр. 7, арк. 1зв.

№ 7
НАКАЗ № 4, ВИДАНИЙ У БУДАПЕШТІ, ПРО ПРИБУТТЯ МІСІЇ НА МІСЦЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

           10 лютого 1919 р.
Сього числа, я з дорученою мені місією, прибув на місце призначення.
Голова Місії              М. Ґалаґан
Секретар        підпис
ЦДАВО України, ф. 3518, оп. 1, спр. 7, арк. 1 зв.

№ 8
НАКАЗ № 5 З КАДРОВИХ ПИТАНЬ, ВИДАНИЙ У БУДАПЕШТІ

24 лютого 1919 р.
Прибувшого аташе Місії п. Олександра Кандибу вважати вступивши

до виконування своїх обов’язків 23 с. місяця.
(Наказ Мін. Зак. Спр. Зі дня 24 січня ц. р.)

Голова Місії              М. Ґалаґан
Секретар         підпис
ЦДАВО України, ф. 3518, оп. 1, спр. 7, арк. 2.

№ 9
НАКАЗ № 8 З КАДРОВИХ ПИТАНЬ, ВИДАНИЙ У  БУДАПЕШТІ

22 березня 1919 р.
Аташе дорученої мені Місії Олександра Кандибу, вибувшого сього

числа до Відня, вважати в відпустці з цього числа.
Голова Місії              М. Ґалаґан
ЦДАВО України, ф. 3518, оп. 1, спр. 7, арк. 3 зв.
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№ 10
НАКАЗ № 9 З КАДРОВИХ ПИТАНЬ, ВИДАНИЙ У  БУДАПЕШТІ

23 квітня 1919 р.
Аташе дорученої мені місії Олександра Кандибу, вибувшого 22-го бе-

резня ц.р. в відпустку на чотири дні в Відень і до сього часу з відпустки не
повернувшогося, вважати залишивши посаду аташе місії з 1 квітня ц. р.

Голова Місії              М. Ґалаґан
ЦДАВО України, ф. 3518, оп. 1, спр. 7, арк. 4.

№ 11
ПРОТОКОЛ ПРО ПОДІЇ 24 БЕРЕЗНЯ 1919 Р. ПРИ ПОСОЛЬСТВІ В БУДАПЕШТІ

               5 травня 1919 р.
Рано 21 марта 1919 приїхав з Білгороду з пашпортом виставленим

через Др. Вербенця в Білгороді сотник Леонід Михайлович з 64 жовнірами,
які повертались з сербського полону.

Позаяк се був перший день мадярської революції і потяги курсували йо-
го приняли, помістили враз єго дружиною в готелі, а мужву дали до станиці.

24-го марта около 2-гої години ночи прийшов сей Леонід Михайлович
з кількома російськими і мадярськими жовнірами і одним мужом довіря
мадярської партії комуністичної до бюра нашого Заступництва в пансіоні
“Брістоль” осьвідчив, що всіх там заходячихся, а іменно четаря Лева Ро-
жанковського, Юрка Похмурського і Сидіра Чучмана арестували і зажадав
відданя всіх грошей. Позаяк в бюрі не було жадних грошей державних,
забрав гроші четаря Похмурського і перешуковав всі акта, при котрій нагоді
єго люди вкрали срібну папіросницю четаря Рожанковського. Після сего
пішов разом зі своєю мужвою до кімнати, в котрій мешкав от. Біберович,
і осьвідчив, що і єго також арестує в імени російської Совєтської власти,
позаяк Совєтська Росия не признає самостийности України доля того
і він не зносить, щоби ту було якесь українське заступництво. Опісьля
забрав гроші які от. Біберович мав у себе (около 2 і пів мілїонів, котрі день
перед тим на припорученє інт. Герасимовича з банку виняв на заплачення
ріжних фактур. Крім сего забрав всі фактури і касові книги. Михайлович
не хотів тих грошей числити ані посьвідки виставити. Підчас сего жовніри
єго разом мадярськими перешуковали ціле помешканє за дальшими грішми
і передочима Біберовича і єго жінки ховали до кишені, що лише в руки
попало. Розікрали в сей спосіб много дорогоцінностий, бритви, мила, та
приватних грошей з портмонетки жінки Біберовича. В торбині, в котрій
були зложені державні гроші, находилося і ціле приватне майно Біберовича.
Після сего запечатав Михайлович наше Заступництво. Опісля повів він
висше названих, як арестантів під ескортою до готелю Дунапальота, де мешкає
посол Галаган і радник Шраг. Перед готелем лишив арестантів під дозором а
сам з прочими пішов грабувати Галагана і Шрага. Вийшовши з чотирма
озброєними жовнірами коло 5-тої години ранку в кімнату Галагана, Ми-
хайлович назвавшись комісар по руським ділам, обявив його арештованим
також потребував видачі грошей і документи місиї, на тій основі, що
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з часу проголошення федерації України з Росиєю не може існувати якесь
представництво України окремо від загально-російського, а тим більше
не може бути представництво буржуазного Українського Правительства
в совєтській Угорській Республіці.

Далі він сказав, що Галаган, разом з иншими арестованими членами
посольства, а також з арештованими українськими офіцерами, буде від-
правлений в Августа барак, де містилась збірна Станиця, але пізнійше
вирішив залишити його під домашним арестом в своїм помешканю до 2-
гої години дня коли він мав заїхати за ним, аби відвезти до Августа бараку.
Забравши у Галагана 650.000 корон, це предложенє останнього дать йому
посьвідку, оскільки грошей у нього відібрано, Михайлович відмовив це
зробити. Прибувший разом з Михайловичем Мадяр в сей час перетрусив
всі кофри і річи Галагана, ніяких паперів не забрав, а лише вкрав револьвер.
Пізнійше трус був зроблений тимже Михайловичем в помешканю Шрага,
але нічого у нього не взяв, лише обявлено його було також під домашнім
арестом до 2-ох годин дня. При цім він заявив, що у нього ніби-то суть
документи, які свідчать про зносини посольства з Антантою, шкодливі
для інтересів совєтської Республіки. По двігодинній ревізиї у Галагана
і Шрага пустив Біберовича до дому накладаючи на нєго домашний арест.
Прочих трох завела ескорта до збірної Станиці. На Станиці показуючи
торбу з грішми він підбурював проти українського Посольства людей го-
ворячи що ті мілїони були призначені на протиреволюційну пропаганду
українським правительством і на особисті ціли, а він тепер розділить сі
гроші між людей Мадярські вояки не позволили на поділ грошей, говорячи,
що сі гроші належать до мадярського правительства.

Відтак повели арештованих до готелю Астория до комісаря Беля Кун.
Позаяк в готелю Куна не було, повели їх дальше до комісаряту справ за-
кордонних. В комісаряті віддав Михайлович гроші в незнані руки, а ареш-
тованих пустив зобовязуючи їх під словом чести явитися разом з Біберо-
вичем, Галаганом і Шрагом і їх жінками о годині третій в Станицю в ціли
переслуханя. Тимчасом пішов Др. меш разом з Пінтером до мадярського
правительства, щоби справу вияснити та дістати назад гроші. Мадярське
правительство заявило, що се була акция Михайловича на власну руку.
Для того звернулося заступництво до поліциї і детективів о поміч, котрі
зажадали 5% нагороди від звернених грошей. Вечером того дня Пред-
ставники Комісаряту Закордонних Справ Пор і єго товариші принесли до
помешканя Галагана торбу з грішми і від імени Угорського Правительства
висловили жаль з приводу подій, вибачились і запевнили його, що за
вчинок свій, зроблений на власну руку, Михайлович буде покараний. По
перечисленю грошей в присутности Галагана, Біберовича, Рожанківського
і Похмурського справджено брак около 200.000 корон як також і брак книж-
ки касової, ріжних фактур, і записок, котрі разом з грішми находилися
в торбі. Помимо таких старань і заходів не удалося вишукати висше зга-
даних документів і заходить підозрінє що Михайлович їх навмисно усунув,
щоби не можна було провірити кілько грошей бракує. За старання до
звороту грошей виплачено Пінтеру 15.000 корон, а детектівам 30.000 к.
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На 25 марта 1919 прийшов Михайлович знов до Біберовича і заявив
йому, що приходить з пропоручаня мадярського Правительства і зажадав
зачету 70.000 корон на видатки Станиці, заявляючи, що приходить з при-
порученя мадярського совєтськогого правительства, щоби обняти команду
української збірної Станиці. Сю суму йому виплачено. Тогож дня був Ми-
хайлович і у Галагана якому радив на далі в Будапешті не залишатися зі
взгляду на небезпеку дальшого його перебування в Совєтській Угорській
Республіці, яка є союзником российської Республіки, з котрою воює Ук-
раїнське буржуазне Правительство, а для передачі всіх справ посольства
якись большевицький комісиї знов кликав Галагана в Августа-Бараки,
куди однак останій пішов, не взнаючи за цією комісією ніякого права пе-
ребирать справи посольства УНР. На другий день арестовано Михайло-
вича, єднак пізнійше його було випущено на волю, і він 26 квітня 1919
відїхав зі своєю дружиною і скількома жовнірами в напрямі до Стрия.

Точно сконстатувати, скільки грошей бракує, вдалося лише тоді, коли
Біберович на ново позбірав всі фактури і рахунки які у нього були відібрані,
при чолму оказалось, що всього разом бракує 228.000 корон.

Пісьля обопільного порозуміння між Біберовичем з Галаганом недобір
грошей поділено в той спосіб, що Біберович взяв на свій рахунок недобір
в сумі 128.700 корок, а Галаган решту недобору в сумі 100.000 корон.

Цей протокол складений в трох примірниках, власноручно підписуємо:
М. Ґалаґан

Я. Біберович
М. Шраг
С. Чумак

ЦДАВО України, ф. 3518, оп. 1, спр 14, арк. 5, 5зв,6, 6 зв.

№ 12
ПОДАННЯ ДО РАДИ НАРОДНИХ МІНІСТРІВ УНР ЧЕРЕЗ МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ
СПРАВ УНР ПРО ЗМІНИ В НАДЗВИЧАЙНІЙ ДИПЛОМАТИЧНІЙ МІСІЇ УНР В БУДАПЕШТІ

[серпень 1919 р.]
На основі докладу Голови Місії п. М. Галагана з дня 5 липня 1919,

наказом з дня 8 липня 1919 ч.6,228/В потверджено звільнення урядовця
Місії п. Кльора з днем 14 березня, переведено аташе місії Олександра
Кандибу на посаду аташе при посольстві у Відні з днем 1 липня 1919,
призначено Івана Флюнта аташе місії з днем 1 травня, прийнято до відома
призначення Івана Стасіва канцелярійським урядовцем місії з днем 1 липня
1919 (Залучник ч.1).

На основі докладу голови місії з дня 24.7.1919, наказом моїм з дня 30
липня 1919 ч: 10,508/а призначено п. Микиту Шаповала секретарем місії
з днем 1 серпня 1919 (зал.ч.2).

Як відомо в Будапешті також уповноважений заступник Зах. Области
УНР п.Біберович, який займається справами галицькими і проводить ок-
рему канцелярію. Фактична потреба окремого представництва Західної
Області в Будапешті дуже мала, але получєніє обох місій напотикає на
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трудності персонального характеру – ворожі відносини між п. Біберовичем
і деякими членами місії УНР, в основі яких лежать ріжниці політичного сві-
тогляду. (Біберович є уміркованою, безпартійною людиною, а місія Гала-
гана складається переважно з сод.рев. Сам Ґалаґан є соціал-демократом).

Треба зауважити, що п. Біберович є дуже рухливою і діяльною люди-
ною, добре орієнтується в мадярських відносинах і велика булаб шкода
позбуватися його відти. Колиби прийшло до получення обох представ-
ництв, то треба булоб перенести сетак, аби Біберович лишився в Будапешті.
Потрібно се в інтересах справи.

З огляду на те, що на Угорщині скріплюється реакція, а з нею почнеться
відновлювати мадярсько-польська приязнь і ворожа для нас політика мадя-
рів, потреба на мій погляд змінити майже цілий склад нашої місії в Бу-
дапешті, як мало відповідаючий місцевим обставинам п. Галаган з біль-
шим успіхом працював би десь наприклад в Болгарії, близькій духом
і мовою. П. Шраг як подаючий надії молодий чоловік, міг би відчуватись
дипломатії при якимсь старшим дипломатові, в країні в більшім політичнім
значенні як Угорщина.

Що до Шаповала, то його призначіння наступило з особисто-мате-
ріяльних мотивів а не політичних, аби забезпечити істнованиє заслуженого
гражданина на чужині, але він найменше може оставати в Будапешті, бо
має опінію (слушно чи неслушно) симпатика угорських большевиків. При-
сутність такої людини в складі нашої місії ширилаб недовіру до місії мадяр-
ських поміркованих політичних чинників, які є тепер при голосі. П. Ша-
повала можна приділити до нашої місії в такім краю, де його політична
марка не гралоб ніякої ролі, а найшовся б такий голова місії, щоб взяв
його на свого співробітника. До Будапешту можна взяти людей з Відня,
де по переведенню злуки обох посольств, лишиться багато зайвих людей,
добре кваліфікованих для обсади місії в Будапешті.

Вношу:
а) Прийняти до відома персональні зміни в НДМісії в Будапешті, оби-

яті наказами з дня 8 і 30 липня 1919 р.
б) Порозумітись з урядом Західної Області УНР перевести злуку обох

місій в Будапешті. При сій спосібності перемінити персональний склад
місії, з узгладнениєм політичних і ділових моментів, зазначених в горі.

Б. Міністр закордонних справ                   (підпис)
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 1, спр. 52, арк. 20, 21.

№ 13
ЗВЕРНЕННЯ М. ҐАЛАҐАНА ДО МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УНР
На запитання моє в справі переїзду через територію України російсь-

ких громадян, військово-полонених і цивільних осіб, я одержав з одного
боку від був. Міністра Темницького, а з другого через посла Мацієвича
від Уряду з Каменця підтвердження і одобрення зробленої мною на засі-
данні Міжнародного Червоного Хреста в Будапешті принципової заяви про
те, що через Україну можуть бути перепущені буз заперечень старі, жінки,
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діти та інваліди, а здорові дорослі лише під умовою, що нам будуть дані
певні гарантії неучасті їх а російських арміях, котрі ведуть війну УНР.

В цьому смислі я і повідомив 2 вересня Будапештський Відділ Черво-
ного Хреста.

21 жовтня ц.р. одержав я від Начальника Закордонного Відділу ГУГІ
от[амана] Шаповала повідомлення про те, що ніякі російські громодяне
через територію України не можуть бути перепущені з огляду на те, що
ми ведемо проти Росії завзяту боротьбу. Маючи таким чином перед собою
два протилежні повідомлення, я бачу себе змушеним звернутися до Мі-
ністерства з проханням сповістити начальника Закордонного Відділу
ГУГ[І*****] про те, що я, як представник свого Уряду за кордоном, вважаю
для себе безумовно обов’язковими лише розпорядження, директиви і інст-
рукції, які одержую від Директорії, або Міністерства Закордонних Справ.

Що-ж до представників інших Міністерств, то їхні вказівки мають
будуть прийматися до виконання лише тоді, коли приходимуть до мене
через Міністерство, якому я безпосередньо підлягаю, бо в противнім разі
неминучі такі протирічча, прикладом яких являється виступ п. Шаповала.

Голова Місії               М. Ґалаґан
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 110, арк. 16–16 зв.

№ 14
ПЕРЕКЛАД  ТА КОМЕНТАР ДО ПУБЛІКАЦІЇ ПРО М. ҐАЛАҐАНА В “NEUER WIENER
YOURNAL” (М. ВІДЕНЬ)

        5 листопада 1919 р.
Під заголовком “Комуністичний посол” оповіщає “Neuer Wiener Your-

nal” від 4 б. м. приватну телеграму з Кам’янця Подільського: Український
Посол в Будапешті Микола Ґалаґан буде відозван в ближайшие дни. Га-
лаган себе тяжко скомпрометував підчас Совітського Уряду.

Він дав свою згоду, щоб на комуністичні гроші видавалась в Будапешті
часопис “Український Червоний Прапор”.

Український Уряд, котрий бореться проти большевизму, має намір
визначити другого посла в Будапешт. Як кажуть на цю посаду має відоки
публицист Макс Пинтер.

Перекладач       (підпис)
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 110, арк. 4.

№ 15
ЛИСТ М. ГАЛАГАНА ДО МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ У НР

         13 листопада 1919 р.
Високоповажний Пане Міністр!

Сими днями я одержав з Віденського пресового бюро ріжні звідом-
лення і межи иншими, прикладену тут в копії відомість про себе особисто.

Тенденційність цієї звістки в звязку з цілим рядом сістематичних за-
ходів з боку певних кол, заінтересованих в дискредитації нашої місії, на-
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бирає серіозного значіння, особливо в цей час, коли удалося поставити
широку роботу по інформації преси, здобути певні звязки, а з другого
боку, коли треба бути дуже тактовним і обережним серед внутрішної бо-
ротьби в самій Угорщині.

Я зовсім не хотів-би, аби моя особа спричинилась до підірвання прес-
тижу закордонного представництва уряду УНР, або послужила-би при-
чиною унеможливлення якогось порозуміння з тими колами, які мене тим
часом поборюють.

Але мушу рішуче заявити, що я особисто не піду ні на які уступки
для порозуміння і співробітництва з людьми, котрі зловживають іменем
держави і своїми офіціяльними посадами для особистих інтересів, а нав-
паки завше вважатиму за свій обовязок їх демаскувати.

Ціла сітуація, однак, примушує мене просити Вас, Пане Міністре, не
відмовитись повідомити мене, в якій мірі відповідає наведена Віденським
пресовим Бюро звістка настроям і бажанням керуючих урядових або гро-
мадських кол Республіки.

Коли-би в тих колах моя особа, яко голови місії, або ціла місія не
користувалась належним довірем, прошу ласкаво про те сповістити.

В разі-ж, коли наше тут перебування і робота вважалась і надалі ба-
жаною, прошу дати мені відповідь на мої попередні прохання про унор-
мовання закордонного представництва усунення його подвійности, котра
має одним зі своїх наслідків також цілком недопустиму і нас компроме-
туючу боротьбу з притяганням до неї таких персон, як відомий тут аферист
М. Пінтер.

З цілковитим поважанням
Голова Надзвичайної

Дипльоматичної Місії УНР в Угорщині  М. Ґалаґан
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 110, арк. 10, 10 зв.

№ 16
УРОЧИСТА ОБІТНИЦЯ М. ҐАЛАҐАНА, СКЛАДЕНА У БУДАПЕШТІ

         15 листопада 1919 р.
Я нише підписаний даю цю прилюдну урочисту обітницю, що вірно

служитиму Н а р о д о в і  Ук р а ї н и  і утвореній ним Ук р а ї н с ь к і й
Н а р о д н і й  р е с п у б л і ц і  та її В е р х о в н і й  В л а д і , в державному
управлінню буду керуватись тільки благом Н а р о д у й Р е с п у б л і к и ,
обов’язки свої виконувати чесно й сумлінно, аби встановлені Д и р е к т о -
р і є ю  закони всіма необхідно виконувались і правда ні в чому не пору-
шувались, урядові тайни берегтиму і всіма силами стоятиму на сторожі
інтересів Н а р о д у  та скарбів У к р а ї н с ь к о ї  Н а р о д н о ї
Р е с п у б л і к и .

Голова Надзвичайної
    Дипломатичної Місії УНР                           М. Ґалаґан

ЦДАВО України Ф. 3518, оп. 1, спр. 95, арк. 6.
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№ 17
ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ДО ГОЛОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМА-
ТИЧНОЇ МІСІЇ В УГОРЩИНІ М. ГАЛАГАНА

Міністерство Закордонних Справ повідомляє Вас, пане Голова, що
зазначення надіслані Вами відомості з Відня з 5 листопаду 1919 р. про
намір Уряду Укр. Нар. Республіки відкликати Вас з посади Голови Місії
на Угорщині, не відповідає дійсності. Міністерство просить вас продов-
жувати надалі Вашу працю по керуванню Місії на Угорщині. Міністерство
вважає Вас правомірним представником Укр. Нар. Республіки на Угор-
щині.

Керуючий Міністерством Закордонних Справ       (підпис)
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 110, арк. 17.

№ 18
НАКАЗ № 20 З КАДРОВИХ ПИТАНЬ, ВИДАНИЙ У БУДАПЕШТІ

        30 листопада 1919 р.
Прибувшого до складу дорученої Місії Атташе Надзвичайної Дипльо-

матичної Місії в Швеції і Норвегії Володимира Суховецького допускаю
до виконання обовязків Атташе місії з 1-го грудня ц. р.

Голова Місії   М. Ґалаґан
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 260, арк. 31.

№ 19
НАКАЗ № 1 З КАДРОВИХ ПИТАНЬ, ВИДАНИЙ У БУДАПЕШТІ

    14 січня 1920 р.
Секретаря дорученої мені Місії Микиту Шаповала вибувшого 1-го

листопада м. р. в двохмісячну відпустку і до сього часу не повернувшогося
до виконання обовязків своїх по посаді секретаря, вважати вибувшим зі
складу дорученої мені Місії з 1-го січня ц. р.

Виконування обовязків Секретаря з 1-го січня ц. р. доручаю Атташе
місії В. Суховецькому.

Голова Місії   М. Ґалаґан
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 260, арк. 31.

№ 20
НАКАЗ № 2 З КАДРОВИХ ПИТАНЬ, ВИДАНИЙ У БУДАПЕШТІ

   15 січня 1920 р.
З огляду на скорочення штатів в дорученої мені Місії на основі обіж-

ника Міністерства Закордонних Справ з 15-го листопада 1919 р. під № 870
пропонується пп.Раднику Місії М. Шрагу і Атташе Місії І. Флюнту пере-
дати всі дотичні справи п. Атташе В. Суховецькому, якому доручено ви-
конування обовязків Секретаря Місії з 1-го січня ц. р.

Голова Місії М. Ґалаґан
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 260, арк. 31.
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№ 21
ЛИСТ ІЗ ВІДНЯ ДО МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УНР ГОЛОВИ НАДЗВИЧАЙНОЇ
МІСІЇ В УГОРЩИНІ М. ГАЛАГАНА

20 серпня 1920 р.
Не маючи до сього часу відповіді на своє мотивоване прохання з дня

30 червня с. р. про звільнення мене з посади Голови Надзвичайної Дип-
ломатичної місії в Угорщині, дозволю собі ще раз ласкаво просити Вас,
Пане Міністре, вдовольнити моє прохання і не відмовити мене про те
прохання і не відмовити мене про те повідомити.

Голова Місії               М. Ґалаґан
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 260, арк. 2.

№ 22
ЛИСТ ІЗ ВІДНЯ ДО МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ А. НІКОВСЬКОГО
ДО М. ГАЛАГАНА

                26 серпня 1920 р.
Вельмишановний пане После!

Вдоволяючи Ваше прохання про звільнення від головування Надзви-
чайною Дипломатичною Місією в Угорщині, я не можу не висловити Вам
щирої подяки від імені Уряду Української Народної Республіки за цю ве-
лику працю, яку Ви поклали в так надзвичайно тяжких часах на користь
і добро нашої Батьківщини.

Завдяки Вашим заходам Угорський Уряд і народ ставиться вельми
прихильно до української справи. Маю надію, що звільняючись з високого
офіційного посту, Ви, Пане Посол, тим не менше не покинете і на майбутнє
вкладати свій великий досвід і знання для української державної ідеї.

Прохаю прийняти запевнення в найглибшій пошані.
Міністр Закордонних Справ         А. Ніковський
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 260, арк. 1 а.

№ 23
ЛИСТ М. ГАЛАГАНА ІЗ БУДАПЕШТА ДО МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УНР
 А. НІКОВСЬКОГО

  вересень 1920 р.
Маю честь донести, що по одержанні листа Вашого з дня 26-го серпня

д. р. в якому Ви сповіщаєте про вдоволення мого прохання про звільнення
мене від головування Надзвичайної Дипломатичною Місією в Угорщині,
я передав всі справи і кошти Місії п. Секретарю В. Суховецькому і ІІ його
вересня від’їжджаю з Будапешту.

Прихильна оцінка моєї діяльності по посаді Голови Місії, яку Ви,
Пане Міністре, були ласкаві зробити в своєму до мене листі, підкріпила
моє право думати, що за І 1/2 річне керування дорученою мені Місією в
обставинах незвичайно мінливого політичного життя Угорщини Місія не
даремно працювала на користь Українського Народу і його державної не-
залежності, і це являється для мене великою моральною сатисфакцією.
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Позволяю собі звернутися до Вас, Пане Міністре зі слідуючим про-
ханням:

За цілий час 19 місячного існування Місії в Угорщині я не мав мож-
ливості представити відчітність в тих грошових коштах, які були мною
одержані на утримання її, рівно ж не було за цей час також переведено
органами контролю ніякої перевірки правильності зроблених мною витрат.

Беручи на увагу ріжного рода поголоски, які циркулюють серед ук-
раїнського громадства що до витрачаємих українським закордонним пред-
ставництвом грошей, я просив-би дати мені право поставити себе по-за
будь-якими закидами, що до неправомірного поводження з державними
коштами.

Переведення компетентними органами ревізії діяльності Місії і зроб-
лених витрат лежить, на мій погляд, в інтересах УНР, а разом з тим це
дало б мені можливість перейти до роботи громадської чи державної без
побоювання на свою адресу якісь закиди, котрі були б для мене в високі
мірі неприємними.

Маю надію, що моє прохання не зустріне з боку Уряду негативної
оцінки і відмовлення.

Голова Місії               М. Ґалаґан
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 260, арк. 3–3 зв.

№ 24
АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАВАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ МІСІЇ УНР
В БУДАПЕШТІ

10 вересня 1920 р.
10 вересня 1920 року нижчепідписані Голова Надзвичайної Дипло-

матичної Місії УНР в Угорщині Микола Галаган і Секретар тої-ж Місії
Володимир Суховецький, склали цей протокол на посвідчення того, що
перший з них передав, а другий перебрав всі справи, майно, грошову
відчітність і готівку зазначеної Місії.

При тому оказалося, що всі записані в реєстровій книжці папери маю-
ться серед актів і документів місії і, що всі видатки зроблені на утримання
членів Місії і служащих при ній, на канцелярію її та ріжні інші цілі під-
тверджується відповідними виправдуючи ми документами, котрі мають
повністю при грошевій від чинності.

Всі видатки, як рівнож і прибутки записані в пронумеровану книжку,
з якої видно, що в розпорядженні Голови Місії поступило: 24 січня 1919
року 739.600 гривень (сімсот тридцять дев’ять тисяч шістсот гривень),
з котрих 729.600 грв. (сімсот двадцять дев’ять тисяч шістсот гривень),
з котрих 729.600 грв. (сімсот двадцять дев’ять тисяч шістсот гривень)
обміняно на корони по курсу одна гривня – одній короні, а (десять тисяч
гривень) 10.00 гривень осталося не обміняними; 30 жовтня 1919 р. 427.200
(чотириста двадцять сім тисяч двісті)корон, 3-гочервня 1920 року – 30.000
кор. (тридцять тисяч корон) 3-го липня 1920 р. – 200.000 кор. (двіста тисяч
корон), а всього на прибуток записано – 1.386.800 корон.
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З того видно було по день 10 вересня ц.р. включно платні членам
місії – 1,065.150 корон 92 сот. (мільйон шістдесять п’ять тисяч сто пять-
десять) корон 92 сот; платні вільно найомним – 31.100 корон (тридцять
одна тисяча сто корон); допомога громадян – 14.165 корон (чотирнадцять
тисяч сто шістьдесять п’ять корон); платні за помешкання канцелярії Місії
і ріжних канцелярій них видатків – 42.606 кор. (сорок дві тисячі шістсот
шість корон); на розїзди при командіровках 46.278 кор. 08 сот (сорок шість
тисяч двіста сімдесят вісім корон і 08 сот);на інформацію – 87.500 (вісім-
десят сім тисяч п’ятсот корон); пограбовано під час арешту членів Місії
100.000 корон (сто тисяч корон); а всього на видатках записано – 1.386.800
корон. Готівки на руках Голови Місії залишилось 10.000 гривень.

Ріжні виправдуючи документи на суму 1.286.800 корон, то про гра-
бування 100.000 корон та готівку в сумі 10.000гривень Головою Місії
М. Галаган передано, а Секретарем В.Суховецький перебрано сповна.

В канцелярії Місії за ріжні консульські акти поступило дня 10 вересня
включно 89.353 кор.48 сот., з того витрачено на канцелярські потреби
34.425 кор. 68 сот., залишилось в касі – 4.927 кор. 80 сот.

Виправдуючи документи на суму 34.425 кор. 68 сот. і готівки в сумі
4.927 кор.80 сот. при здачі канцелярії оказались в порядку і повности.

Окрему теку з секретними паперами передано і перебрано з рук
на руки.

Все прибране Місією майно, яке значиться в окремій книжці повністю.
Правдивість цього протоколу складеного в трьох примірниках з котрих

один видається Голові Місії, другий Секретарю, а третій залишається в ак-
тах Місії, власноручними підписами стверджуємо.

Голова Надзвичайної Дипломатичної
                       Місії УНР в Угорщині              М. Ґалаґан

Секретар Надзвичайної Дипломатичної
                       Місії УНР в Угорщині       В. Суховецький

ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 260, арк. 6–6 зв.

№ 25
ПОСВІДЧЕННЯ, НАДАНЕ ГОЛОВОЮ МІСІЇ М. ҐАЛАҐАНОМ І. СТАСІВУ.

          10 вересня 1920 р.
Дається це посвідчення урядовцю Надзвичайної Дипломатичної Місії

УНР Івану Стасіву в тому, що за цілий час своєї служби в Місії від її
існування і до цього часу він повну і щиру відданість інтересам заступ-
ництва Української Народної Республіки в Угорщині, обов’язки свої спов-
няв найкраще і совісно і на далі являється бажаним співробітником як
Місії в Угорщині так рівнож і в будь-якій державній установі Республіки.

Все в горі згадане власноручним підписом і урядовою печаткою
стверджую.

Голова Надзвичайної Дипломатичної
           Місії УНР в Угорщині  М. Ґалаґан

ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 260, арк. 28
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№ 26
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА В. СУХОВЕЦЬКОГО ДО МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ
СПРАВ УНР

[вересень 1919 р.]
Перейнявши 10 цього вересня від Голови Української Надзвичайної

Дипломатичної Місії в Угорщині п. М. Галагана всі справи, грошеву від-
чітність і готівку (згідно з надсилаємою копією протокола за № 421 від 10
цього вересня) для передачі всього надзвичайного новому ще не приїхав-
шому Голові, маю честь довести до відома Міністерства, що виекспедіто-
вання чергової ассігновки на утримання Місії на Угорщині являється спра-
вою надто нагальною, поза як окрім нерозмінних 10.000 гривень в ук-
раїнській валюті, в касі Місії лишається тільки 4.927 кор. 80 сотиків,
і при що-тижневій платні за одне тільки помешкання канцелярії Місії
1.080 корон, Місія може опинитися в дуже відповідальному становищу.

Секретар Української Дипломатичної
               Місії на Угорщині                                            (підпис)
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 260, арк. 5.

КОМЕНТАРІ
1. Обставини мого призначення... Як згадує, М. М. Галаган, на пропозицію

В. М. Чеховського “згодитися бути міністром народного здоровля (А. Корчак-
Чепурківський подав очевидно йому цю думку), або прийняти призначення
закордон” (Галаган Микола. З моїх споминів. – Львів, 1930. – Ч. IV. – С. 105),
він відповів жартом: “Хіба, що поїхав би зі Стаховським до Будапешту подивитись.
Як робиться революція закордоном... і то не надовго, щоб встигнути вернутись
до Київа ” (Там само. – С. 104). Однак цей “жарт” попри небажання М. М. Гала-
гана залишати Київ визначив долю його призначення головою Надзвичайної
дипломатичної місії в Угорщині.

2. В день урочистого проголошення злуки... Універсал про злуку було
узгоджено 21 січня 1919 на спільному засіданні Директорії й Уряду УНР та деле-
гації ЗУНР під проводом заступника голови УНРади Л. Бачинського. 22 січня
1919 р. його було урочисто проголошено на Софійській площі в Києві (Див.:
Нариси з історії дипломатії України... – С. 361). Заяву Президії УНРади і Дер-
жавного секретаріату про рішення ЗУНР об’єднатися з УНР оголосив Л. М. Це-
гельський. Йому було передано від імені уряду УНР Універсал Директорії УНР
про злуку із Західною Україною. Проголошення злуки зумовило необхідність
узгодження пріоритетних зовнішньополітичних позиції УНР та ЗУНР.

3. Цегельський Лонгин (1875–1950) – Державний Секретар внутрішніх справ
уряду ЗУНР (11 листопада 1918 р. – 4 січня 1919 р.), Державний Секретар без
портфеля та Державний Секретар закордонних справ ЗОУНР (4 січня–10 березня
1919 р.), учасник підготовку Універсала про злуку УНР та ЗУНР. Випускник Львів-
ського університету, депутат австрійського парламенту (1911 до розпаду Австро-
Угорської імперії), посол Галицького сойму. Під час Першої світової війни голова
Головної української ради, брав участь у діяльності Української бойової управи у
Відні. В 1920–1921 рр. на дипломатичній службі представником ЗУНР – ЗО УНР
у США. По тому займається редакторською роботою (Див.: Табачник Дмитро.
Історія української дипломатії в особах... – С. 317–325).

4. Façon de parler – стиль мовлення.
5. Станіславів – столиця ЗУНР – ЗО УНР, нині Івано-Франківськ, обласний

центр України.
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6. Птуха Михайло (1884–1961) – відомий український учений-економіст,
академік ВУАН (1920). Уродженець м. Остер Чернігівської обл., земляк М. М. Га-
лагана, який народився в м. Требухів Остерського повіту Чернігівської обл. Про-
фесор Київського університету св. Володимира (з 1918). Директор Інституту де-
мографії АН УРСР (1919–1938). 1968 р. заарештований, 1940 р. звільнений. За-
відувач відділу статистики Інституту економіки АН УРСР (1940–1950). Чл.-кор.
АН СРСР (1944).

7. Шраг Микола (1894–1970) – громадський і політичний діяч, історик права.
Син І. Л. Шрага (1847–1919), українського громадського і політичного діяча, зас-
тупника голови ТУП, члена УЦР, члена комісії з розроблення проекту статуту
автономії України. Випускник Московського ун-ту. Один із ініціаторів створення
УПСР, редактор часопису “Боротьба”. Член УЦР, тов. Голови УЦР (28 червня
1917 – р 29 квітня 1918). Радник Надзвичайної української місії УНР. Член
“закордонної делегації” УСПР у Відні (1920–1924). Засуджений у справі УНЦ.
Після повернення з ув’язнення викладав у вищих навчальних закладах у Харкові
та Львові.

8. Марголін Арнольд (1877–1956) – відомий діяч української єврейської гро-
мади. Випускник Київського університету св. Володимира. Член УПСР, з березня
1918 р. – член Генерального Суду. Товариш міністра закордонних справ в урядах
В. Чеховського та С. Остапенка. Член української делегації на переговорах з предс-
тавниками Антанти в Одесі та дипломатичної місії УНР на Паризькій мирній
конференції (1919–1920). Посол УНР у Великій Британії. З 1922 р. В еміграції у
США, член УВАН, професор Технічного університету у Нью-Йорку.

9. Кандиба Олександр (1878–1944) – видатний український поет Олександр
Олесь. Літературну діяльність почав 1903 р. Автор збірок “З журбою радість об-
нялась” (1907), “Поезії” (1909), “Кому повім печаль свою” (1931) та ін. Аташе
Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині з 24 лютого по 1 квітня 1919 р.
З 1919 р. В еміграції в Австрії, потім – у Чехо-Словаччині. Похований у Празі.

10. Kommando des Heimkehrerlagers in Kiew – Командування репатріаційним
лагерем у Києві

11. Петрушевич Євген (1863–1940) – український громадський та політичний
діяч, Президент ЗОУНР. Випускник Львівського ун-ту. Доктор права. Посол ав-
стрійського парламенту (1907–1918). Депутат Галицького сойму. Голова Ук-
раїнської парламентарної репрезентації в австрійському парламенті (1917–1918).
У серпні 1920 р. Очолив уряд у екзилі, який домагався відновлення незалежності
ЗУНО. З 1923 р. В еміграції в Берліні.

12. Біберович Ярослав (...–1948). Інженер-сапер, отаман УГА, представник
військовий, згодом – дипломатичний ЗУНР в Угорщині, посол ЗУНР у Відні.
Керувати галицькою місією призначений за рекомендацією Л. М. Цегельського.

13. Окуневський Теофіл (1858–1937) – український громадський і політичний
діяч. Випускник Віденського ун-ту. Один із засновників Української радикальної
партії (1890) та Української національно-демократичної (1899). Депутат галиць-
кого сойму (1899–1900, 1913–1914), австрійського парламенту (1897–1900, 1907–
1918).Член Української Національної Ради ЗУНР – ЗО УНР, комісар Городен-
ківського повіту (1918–1919).

14. Бращайко Михайло (1883–...) – український громадський і політичний
діяч у Закарпатській Україні. У січні 1919 р. Разом із братом Юрієм став органі-
затором національних зборів у Хусті, на яких було проголошено об’єднання За-
карпатської України з УНР. Один із лідерів Християнської народної партії (1922–
1938), видавець і редактор тижневика “Українське слово” (1932–1938).

15. Голубович Всеволод (1890–1939) – міністр закордонних справ УНР (30
січня – 3 березня 1918 р.). Випускник Київського політехнічного інституту. Член
УПСР. Голова делегації УНР на мирних переговорах у Бресті-Литовському (25
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грудня 1917 р. – 15 січня 1918 р.). 30 січня 1918 р. його призначено головою
Ради Народних Міністрів. Заарештовувався німецькою військовою владою (1918)
та радянською владою (процес УПСР, 1921 та УНЦ, 1931).

16. Масарик Томаш (1850–1937) – чеський політичний діяч, вчений-філософ.
Перший президент Чехо-Словаччини (1918–1935). Випускник Віденського ун-ту.
Професор Карлового ун-ту в Празі. (з 1882 р.). Підтримував діяльність емігра-
ційних груп у Празі, забезпечував фінансовою підтримкою Український вільний
університет (1921), Вищий педагогічний інститут ім. Драгоманова (1923), Ук-
раїнську господарську академію в Подебрадах (1922).

17. Йдеться про м. Хуст, де у січні 1919 р. відбулися національні збори, на
яких було проголошено об’єднання Закарпатської України з УНР.

18. Будівля готелю “Dunapalata”, де розташовувалася перша українська
дипломатична місія в Угорщині, значно постраждала під час Другої світової
війни й в 1960-х рр. її було розібрано. На місці готелю нині зведено готель
“Маріот”.

19. ergo – отже (лат.)
20. м. Афіни, Греція
21. 14 пунктів Вільсона – Вільсон Томас-Вудро (1856–1924) – державний

діяч США. Президент США (1913–1921). 8 січня 1918 р. виступив у Конгресі з
“14 пунктами”, які стали попередньою програмою повоєнного світового устрою.
В них зокрема йшлося про те, що “народам Австро-Угорщини... має бути надана
вільна можливість автономного розвитку” і що польська держава повинна вклю-
чати території, “населені безперечно поляками” (Нариси з історії української дип-
ломатії... – С. 374). Очолював делегацію США на Паризькій мирній конференції
(січень 1919 – січень 1920).

22. А. К-р – Олекса Клор, урядовець Надзвичайної місії УНР в Угорщині з
24 січня по 13 березня 1919 р., призначений з ініціативи М. М. Галагана.

23. Без достатніх причин звільнив Стасіва... – Йдеться про звільнення Іва-
на Стасіва проти його бажання. М. М. Галаган надав у зв’язку з цим І. Стасіву
посвідчення про його відповідальну роботу (Див.: Документ № 25).

24. Сікевич Володимир (1870–1952) – український військовий діяч, генерал-
майор. Випускник Володимирського Київського кадетського корпусу. Старшина
створеного С. Петлюрою Гайдамацького КОША слобідської України. На початку
1919 р. Як військовий аташе очолював репараційну комісію в Австрії. Після звіль-
нення М. М. Галагана очолював Надзвичайну місію УНР в Угорщині. Помер
у Торонто.

25. Кун Бела (1886–1939) – угорський громадський і політичний діяч. Член
соціал-демократичної партії Угорщини (з 1902 р.), партії більшовиків (з 1917 р.).
Співпрацював з Томським більшовицьким губкомом, працював у журналі “Си-
бирский рабочий”, газеті “Знамя революции”. В Угорщині редагував газети “Nem-
zetozi Szocialista”, “Szocialis forradalom”. Голова Центральної федерації іноземних
груп РКП (б) (1918). Один із керівників інтернаціональних загонів Червоної Армії.
Після нелегального повернення до Угорщини 1918 р. Став одним із засновників
компартії Угорщини, обраний її головою. Після поразки Угорської радянської
республіки (проголошено 21 березня 1919 р.) емігрував до Австрії, звідки був
інтернований. В 1920 р. Виїхав до Росії. Брав участь у діяльності Комінтерна.

26. Пор Ерне (1888–1939) – угорський політичний діяч, соратник Бели Куна;
керівник відділу пропаганди МЗС Угорської Радянської Республіки (1919). 1915 р.
перебував у полоні в Росії, вів активну більшовицьку пропаганду серед угорців.
Після поразки УРР емігрував до Австрії та Чехословаччини, 1922 р. – до Росії.
1937 р. заарештований, 1939 р. – розстріляний.

27. Винниченко Володимир (1880–1951) – український громадсько-політич-
ний діяч, письменник. Брав участь у створенні Української соціал-демократичної
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партії, входив до складу її центральних органів, редагував друкований орган
“Боротьба”. Як лідер УСДРП у 1917–1910 рр. відіграв значну роль у національно-
визвольному русі. У березні 1917 р. під час Українського національного конгресу
обраний заступником голови Української Центральної Ради, згодом – заступ-
ником голови Малої Ради. В червні 1917 р. призначений головою Генерального
Секратаріату УЦР з одночасним виконанням обов’язків генерального секретаря
внутрішніх справ. У грудні 1917 р. ініціював відхилення ультиматуму Ради
Народних Комісарів Росії. В січні 1918 р. очолив Раду Народних Міністрів УНР
і міністерство внутрішніх справ. У вересні-листопаді 1918 р. очолював Україн-
ський національний союз, був одним із керівників повстання проти гетьмана
П. Скоропадського. 14 листопада 1918 р. обраний головою Директорії УНР. У лю-
тому 1919 р. вийшов зі складу Директорії, організувавши закордонну групу
Української комуністичної партії, створив її друкований орган – газету “Нова
доба”. Претендував на включення до політбюро Комуністичної партії більшови-
ків УСРР. Після відмови виїхав до Відня й виступив із гострою критикою націо-
нальної політики більшовицького уряду.

28. Тищенко (Сірий) Юрій (1880–1953) – український громадський діяч, жур-
наліст, видавець,директор видавництва “Дзвін”, член УНО.

29. Dichter – нім. поет.
30. Раковський Християн (Кристю Станчев) (1873–1941) – народний комісар

закордонних справ УСРР (28 січня – липень 1919 р.; березень 1920 р. – липень
1923 р.). Онук відомого болгарського революціонера Г. Раковського. Випускник
Берлінського університету та Сорбонни. Активний провідник антиукраїнської
політики. Голова РНК УСРР, організатор народного комісаріату закордонних
справ, одним із напрямків діяльності якого стало намагання внести розкол між
УНР та ЗУНР – ЗО УНР.

31. Шаповал Микита (1882–1932) – український громадський і політичний
діяч. Видавець і редактор журналу “Українська хата” (1909–1914). Один із ініціа-
торів створення, з липня член Центрального Комітету УПСР. Член УЦР, міністр
пошт і телеграфів. Один із розробників IV Універсалу. Міністр земельних справ
(26.12.1918 – 11.02.1919). 1919–1920 – секретар Надзвичайної місії УНР в Угор-
щині, по тому емігрував до Праги. Очолював УПСР в еміграції. Разом із Н. Гри-
горієвим та М. Галаганом створили Український громадянський комітет (1921–
1925). Похований поблизу Праги.

32. Волошин Августин (1874–1945) – видатний український педагог, науко-
вець, політичний діяч, президент Карпатської України. Випускник теологічного
факультету Ужгородського ун-ту та Вищої педагогічної школи в Будапешті. Ви-
давав газети “Наука”, “Село”, масову серію дешевих книжок, місячники “Благо-
вісник”, “Учительський голос”, тижневик “Українське слово”. Засновник і по-
чесний голова “Учительської громади” (1930–1938). У 1939–1945 рр. жив у Празі.
1945 р. заарештований радянською спецслужбою. Помер Бутирській тюрмі.

33. Мацієвич Кость(1874–1942) – міністр закордонних справ УНР (13
лютого – 9 квітня 1919 р.). Випускник Новоолександрівського сільськогосподар-
ського інституту, один із лідерів УСПФ, обраний за квотою партії до УЦР. Член
української делегації на мирних переговорах з Центральними державами в Брест-
Литовському, учасник переговорів з представниками французького військового
командування в Одесі в 1919 р. Посол УНР у Румунії (1919–1923 рр.) Професор
Української господарської академії в м. Подебради (1924–1942) (Див.: Табачник
Дмитро. Історія української дипломатії в особах... – С. 210–225).

34. O, mores! О, звичаї!
35. Лозинський Михайло(1880–1937) – Державний секретар закордонних

справ ЗУНР – ЗО УНР (10 березня – 9 червня 1919 р.). Один із засновників і
керівників Спілки визволення України та ЗУНР. 1918 р. обраний до Української
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Національної Ради ЗУНР. 10 березня 1919 р. після відставки Л. М. Цегельського
призначений Державним Секретарем закордонних справ. Наприкінці 1920 р.
починає співробітництво з радянською владою. Репресований в справі УВО,
розстріляний у жовтні 1937 р.

36. Макаренко Андрій (1886–1963) – український політичний діяч. Директор
департаменту в Міністерстві залізниць за доби Директорії. Член Директорії УНР
(з 14 листопада 1918 р.). У 1920–1930-х рр. перебував у Чехо-Словаччині та
Австрії. Один із організаторів Української Національної Ради за кордоном (1928–
1929 рр.).

37. Швець Федір(1882–1940) – український громадький і політичний діяч,
учений-геолог. Випускник Дерптського ун-ту. Член Директорії УНР (13 листопада
1918 р. – 25 листопада 1920 р.). Разом із А. Макаренком виїхав з дипломатичними
дорученнями за кордон. З 1920 р. в еміграції. Професор УВУ, Українського
високого педагогічного ін-ту ім.. М. Драгоманова. Один із організаторів
Української Національної Ради. Помер  у Празі.

38. Мазепа Ісаак (1884–1952) – вчений-агроном, громадський і політичний
діяч, один із лідерів УСДРП, міністр внутрішніх справ УНР (квітень – серпень
1919 р.), голова Ради Народних Міністрів УНР (серпень 1919 р.), міністр
земельних справ (травень – червень 1920 р.). З 1920 р. В еміграції, викладав на
різних посадах в Українській господарській академії. Один із організаторів
Української Національної Ради (1948).

39. Ніковський Андрій (1885–1942) – міністр закордонних справ УНР (26
травня 1920 р.–1922). Випускник Новоросійського університету. Редактор газети
“Рада” (1913–1914, з 1918 р. – “Нова рада”), засновник журналу “Основа”. У
квітні 1917 р. За партійною квотою УСПФ обраний до УЦР. Засуджений у справі
СВУ до 10 років ув’язнення у Соловецькому концтаборі. Помер у блокадному
Ленінграді (Див.: Табачник Дмитро. Історія української дипломатії в особах...
С. 270 – 295).

40. Wolns-noles – Волею-неволею.
41. Василько Микола (1868–1924) – український громадський і політичний

діяч, дипломат. Депутат австрійського парламенту та буковинського сойму (1898,
1907, 1911). Заступник голови президії ЗУНР К. Левицького (1915). Організатор
Гуцульсько-Буковинського легіону (1915–1916). Дипломатичний представник
ЗУНР – ЗОУНР в Австрії (1918–1920), посол УНР у Швейцарії та Німеччині
(1920–1924).

42. Сидоренко Григорій (1874–1924) – політичний діяч, дипломат. Член УЦР,
міністр пошт і телеграфів (січень – квітень 1918 р.). Очолював делегацію УНР
на Паризькій мирній конференції (січень – серпень 1919 р.). Посол УНР у Відні
(1919–1920).

43. Яковлів Андрій (1872–1955) – учений, громадсько-політичний діяч, юрист.
Дійсний член УНТ та НТШ. Випускник Київської духовної семінарії. Засновник
Товариства українських адвокатів (1917), співзасновник Українського юридичного
товариства. Надзвичайний посол УНР в Австро-Угорщині, голова дипломатичної
місії УНР у Бельгії та Голландії (1919). Професор (1926–1929), ректор (1930–
1931, 1945) Українського вільного ун-ту. Помер у США.

44. Левитський Микола (1880 –1935) – політичний діяч. Член УЦР від
УСДРП. За доби Гетьманату заступник директора відділу зовнішніх відносин
МЗС. 1919–1923 рр. Працював у складі дипломатичної місії в Парижі. 1929 р.
заарештований. Помер у засланні.

45. Шелухин Сергій (1864–1938) – український громадський і політичний
діяч, письменник, юрист. Разом із М. Шаповалом редагував журнал “Українська
хата” (1909–1914). Генеральний суддя УНР (1918), Входив до складу української
делегації на Паризькій мирній конференції. 1921 р. емігрував до Чехо-
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Словаччини. Викладав право в УВУ та Українському педагогічному ін-ті ім. М. Дра-
гоманова в Празі. Був деканом правничого ф-ту УВУ.

46. Шульгин Олександр (1889–1960) – громадський і політичний діяч, істо-
рик, публіцист. Дійсний член НТШ. Чл. ЦК УПСФ. Генеральний секретар між-
національних справ (липень 1917 – січень 1918). Член української делегації на
переговорах з представниками країн Четверного союзу в Бресті, делегації ЗУНР –
ЗО УНР на Паризькій мирній конференції. Голова делегації УНР на 1-й Асамблеї
Ліги Націй у Женеві (1920 р.). Голова Надзвичайної дипломатичної місії УНР в
Парижі (1921). Міністр закордонних справ (1926–1936, 1939–1940, 1945–1946).
Голова уряду УНР в екзині (1939–1940). Засновник і голова Українського акаде-
мічного товариства в Парижі (1946–1960). Заступник голови НТШ в Європі (з
1852 р.). Помер у Парижі.

47. Антонович Дмитро (1877–1945) – український громадський і політичний
діяч, історик мистецтва. Син В. Б. Антоновича. Товариш Голови УЦР (березень
1917 р.). Міністр морських справ (1918). За Директорії – міністр мистецтва, голова
дипломатичної місії УНР у Римі й Празі. Один із засновників та ректор УВУ.
Голова Українського історико-філологічного товариства і директор Музею виз-
вольної боротьби України у Празі (1925–1945).
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ПЕРСОНАЛІЇ

Світлана Булатова

НЕВІДОМІ ЛИСТИ КАЗИМЕЖА РЕЙХМАНА
ДО КАРОЛЯ БОЛСУНОВСЬКОГО

У багатій яскравими постатями історії польсько-українських наукових
і культурних зв’язків заслуговує на увагу виявлене листування двох ви-
датних науковців і колекціонерів початку ХХ ст. – Казимежа Рейхмана та
Кароля Болсуновського, яке дає змогу не лише встановити маловідомі
історико-біографічні факти, а й проаналізувати їх у контексті розвитку
екслібрисології тієй епохи.

Йдеться про два листи К. Рейхмана до К. Болсуновського, що збері-
гаються у родинному фонді Болсуновських, в Інституті рукопису Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ф. 237, № 134, 135).

Автор листів Казимеж Рейхман (1. ІІ. 1882, Варшава – 16. VІІІ. 1936,
там само), – дипломат, геральдист, бібліофіл, збирач і знавець екслібрисів.
Отримав освіту в Бельгії у 1906 р. Після повернення до Польщі його наукові
інтереси зосередилися на дослідженні історії бібліотек та генеалогії шля-
хетських родів. Завдяки фінансовій незалежності та, головним чином, осо-
бистим контактам зі збирачами, науковцями, антикварами (Михалом Фе-
деровським, Густавом Субі-Біз’є, Віктором Віттигом та ін.) К. Рейхман
уже напочатку ХХ ст. став власником однієї із найзначніших колекцій поль-
ських екслібрисів. Вона складалася з рідкісних графічних книжкових зна-
ків – від старожитних до сучасних К. Рейхману. У 1913 р., у зв’язку з від’їз-
дом до Південної Америки К. Рейхман був змушений продати книгозбірню
Бібліотеці Ординації Красиньських у Варшаві, а збірку екслібрисів – Ружі
Тишкевичовій, власниці бібліотеки у Червоному Дворі під Ковном1.

Згодом, у 1919–1923 рр., працюючи у польському консулаті в Арген-
тині і Бразилії, та після повернення на батьківщину спробував знову пов-
ністю сформувати своє, вже “друге”, зібрання, що йому швидко вдалося.
У 20-ті роки ХХ ст. К. Рейхман брав участь в організації бібліофільського
руху в Польщі: був співзасновником Товариства любителів екслібриса у
Варшаві (1924), членом Товариства друзів книги у Парижі, Товариства
польських бібліофілів у Варшаві (1932) та опублікував низку праць з екс-
лібрисології2.

Друга цінна збірка екслібрисів К. Рейхмана налічувала 6 тис. екземп-
лярів. Цінною була також його варшавська бібліотека, яка містила фахову
літературу різними мовами: рідкісні видання з історії екслібриса (близко
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4000 од.), а також книги з історії польських бібліотек, описи та каталоги
зібрань3. Книжки із своєї бібліотеки у різні періоди він позначав вісьмома
власними екслібрисами. Серед їхніх творців – відомі польські гравери:
Фелікс Яблчиньській (у двох варіантах – із класичним зображенням про-
філю Афіни, 1907), який експериментував у модерній техніці церографії,
згодом – Кароль Мондрал (1910), Зигмунт Бруннер і Казимеж Вішневський
(1929)4. На превеликий жаль, “другу” бібліофільську збірку К. Рейхмана
спіткала трагічна доля: вона повністю придбана збирачкою Зофією Ландау,
була знищена у період Другої світової війни5.

Нині історико-архівна спадщина К. Рейхмана здебільшого розпоро-
шена по різних сховищах: спорадичні рукописи (генеалогічні дослідження
польських шляхетських родів) зберігаються в Бібліотеці Народовій у Вар-
шаві, особисті матеріали (фото і документи) – в архіві родичів Рейхманів
у Варшаві6. Очевидно, службові документи, К. Рейхмана, пов’язані з його
дипломатичною кар’єрою також залишилися у польських відомчих архівах
(якщо їх не втрачено в роки Другої світової війни, зокрема, у групі доку-
ментів Міністерства закордоних справ). Ймовірно, що деякі листи К. Рейх-
мана відклалися в особистих архівах його колег – науковців, колекціонерів,
бібліотекарів, оскільки дослідження у галузі екслібрисології вимагали сис-
тематичних контактів у Польщі, Україні, Росії, і в країнах Західної Європи.

Адресатом листів є Кароль Васильович Болсуновський (1838–1925) –
археолог, нумізмат, бібліофіл та колекціонер, автор багатьох наукових
праць7. Поляк за походженням, цей видатний діяч в історії культури Ук-
раїни та Польщі був кустосом нумізматичного відділу Історичного музею
в Києві, членом багатьох польських, російських і українських наукових
товариств: Київського товариства старожитностей і мистецтв, членом-ко-
респондентом Московського нумізматичного товариства, дійсним членом
Археологічного товариства, Київського відділу Російського воєнно-істо-
ричного товариства та ін8. Він зібрав у Києві цінну фахову бібліотеку в
галузі історії, археології, нумізматики та сфрагістики польською, росій-
ською, французькою і німецькою мовами (разом – 1500 томів9).

Книжки бібліотеки К. В. Болсуновського були позначені його влас-
ними екслібрисами В. Віттиг подав зразки трьох його екслібрисів: перший
має геральдичну символіку родини Болсуновських – на щиті герб “Koś-
ciesza”, найпізніший стилізований у вигляді археологічного експоната з на-
писом французькою мовою “Ex Libis Archéologique de Ch. Bolsunovski ŕ
Kiew” був виконаний О. Івановим у 1903 р.10 Як зазначав У. Г. Іваск, цим
екслібрисом позначалися книжки археологічної тематики. За його ж да-
ними, у бібліотеці К. В. Болсуновського використовувався раніше також
книжковий знак другої половини ХІХ ст. з монограмою “К. В11.” Найпіз-
ніший екслібрис (виявлений у фондах НБУВ) (іл. 3) також з монограмою
власника був виконаний у 1905 р. В. Гришманюком12.

Незважаючи на те, що чільне місце у збиральництві К. В. Болсунов-
ського посідала збірка олов’яних пломб, дослідженню яких він присвячу-
вав власні студії, до сфери його зацікавлень належали також марки, монети,
медалі, печатки, рукописні пам’ятки, гравюри польських ритовників,
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а також цінна колекція російських, польських і західноєвропейських екс-
лібрисів13

.
Доля збірки екслібрисів К. В. Болсуновського склалася таким чином:

після смерті власника вона потрапила до білоцерківського колекціонера
Степана Дроздова, а наприкінці 20-х років ХХ ст. її придбав Український
науково-дослідний інститут книгознавства14. Нині поодинокі книжки з екс-
лібрисами К. Болсуновського виявлено у фондах НБУВ, а також зберіга-
ються у фондах Національного художнього музею України15.

Листи К. Рейхмана до К. Болсуновського водночас проливають світло
й на екслібрисологічні зацікавлення київського адресата, оскільки різно-
манітна кореспонденція в родинному фонді Болсуновських з археологами,
нумізматами, істориками, музейологами України та Польщі присвячена
іншим галузям його діяльності16.

Отже, незважаючи на те, що в дослідницькій діяльності К. В. Бол-
суновського домінувала археологія, а інтереси К. Рейхмана зосередилися
у царині екслібрисології, вчених пов’язували спільні уподобання: вони
займалися історією, генеалогією польських родів, обидва були власниками
цінних фахових бібліотек, а також збірок екслібрисів. Цим дослідникам
був властивий історичний підхід до екслібрисології: екслібрис розглядався
ними суто як документальне джерело, “слід” існування старожитної біб-
ліотеки, без оцінки мистецької та художньо-графічної цінності книжкових
знаків (за що, до речі, згодом докоряли К. Рейхману фахівці17).

Аналіз змісту листів до К. В. Болсуновського відкриває можливість
встановити шляхи комплектування власної збірки екслібрисів К. Рейхмана,
яка поповнювалася не лише завдяки антикварній купівлі значних зібрань,
а й через надходження поодиноких необхідних екземплярів та обмін зі
збирачами. Водночас листи містять конкретні відомості про склад київської
збірки К. Болсуновського, свідчать про наявність у нього рідкісних знаків,
зокрема Августа Закжевського. Судячи із змісту обох листів, обмін мав
взаємовигідний характер: зі свого боку К. Рейхман замість необхідних
йому екслібрисів зі збірки К. Болсуновського запропонував інші.

Листи не датовано, тобто рік їхнього створення не зазначено, корес-
пондент К. Рейхман вказав лише день, місяць й місце написання: Варша-
ва та наприкінці – свою зворотню адресу: Алея Суха, 5. Вірогідно їх на-
писано у початковий період його інтенсивного збирацтва, від 1907 до
1913 рр.: після отримання освіти у Бельгії, коли він осів у Варшаві, і до
від’їзду до Південної Америки. Саме у цей період К. Рейхман швидко сфор-
мував значну за складом колекцію, активно збирав матеріали для статей,
розвідок і рецензій. Зокрема, у варшавському часописі “Przegląd biblio-
teczny” за 1909 р. з’явилася його розвідка “Nieznane Ex-librisy polskie” (ок-
ремий друк у 1910 р.).

У зв’язку із збиранням ним підготовчих матеріалів для власних праць
можна розглядати й надходження екслібрисів від К. Болсуновського. Лист
від 18 [червня][1907–1913 рр.] містить також й скупі окремі штрихи до
біографії К. Рейхмана, з нього дізнаємося про його коротке перебуван-
ня у Києві.
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Можемо припустити, що збережені листи К. Рейхмана, подані ниж-
че – лише фрагменти більш повного епістолярія. На жаль, відповідей
К. Болсуновського на них К. Рейхману не збереглося. Для К. Рейхмана
вони були важливими як джерело інформації стосовно середовища київ-
ських колекціонерів, новин на антикварно-букінистичному ринку, ви-
дання нових фахових праць у Києві. Так, він зацікавився новим ви-
данням, яке планувалося до друку в Києві, про що йдеться у листі від
15 жовтня [1907–1913 рр.].

Публікація листів здійснюєтся за такою схемою: спочатку подається
польськомовний оригінал тексту кожного листа (зі збереженням його орфо-
графічних, морфологічних, пунктуаційних особливостей), нижче – перек-
лад упорядника з його коментарем та посиланнями.

Сподіваємося, що залучення до наукового обігу пропонованих нижче
листів сприятиме фахівцям доповнити джерельнуї базу досліджень історії
розвитку науково-культурних зв’язків України та Польщі на початку ХХ ст.

1 Słownik pracowniküw książki polskiej. – Warszawa; Lódź, 1972. – S. 752. (далі –
SPKP).

2 Reychman Kazimierz // Polski Sіownik Biograficzny.– Warszawa; Krakуw, 1988. –
T. 31/2. – Z. 129. – S. 213.

3 Ibid.; Chwalewik Ed. Zbiory polskie: archiwa, biblioteky, gabinety, galereje, muzea
i inne zbiory pamątek przeszłości w Ojczyżnie i na obczyznie... – Kraków; Warszawa, 1926. –
1927. – T. 2. – S. 420.

4 Polski Słownik Biograficzny – T. 31/2 – Z. 129. – S. 213; Groсska M. – Exlibrisy.
Wiadomości zebrane dla kolekcjonerów. – Warszawa, 1992. – S. 44.

5 Polski Słownik Biograficzny. – T. 31/2. – Z. 129. – S. 213.
6 Ibid.
7 Енциклопедія українознавства. – К., 1993. – Т. 1. – С. 156.
8 Иваск У. Г. Описание русских книжных знаков. – М., 1905. – С. 73–75.
9 Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. – СПб., 1912. – С. 72.
10 Wittyg W. Ex-librisy bibliotek polskich XVII i XVIII wieku. – Warszawa, 1903. –

S. 111–113.
11 Иваск У. Г. Описание русских книжных знаков. – М., 1905. – С. 73–75.
12 Екслібрис міститься на форзаці видання ХVІІІ ст., його шифр: Національна

бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут Української Книги, Відділ старо-
друків і рідкісних видань, Гр. 1104 (1–4).

13 Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. – СПб., 1912. – С. 72; Słownik pra-
cowniküw książki polskiej. – Warszawa; Lódź, 1972. – S. 80–81.

14 Екслібріс. Збірник асоціяції незалежних українських мистців. Вип.  1. – Л.,
1932. – С. 40.

15 Амеліна Л. Колекція західноєвропейських екслібрисів у Національному
художньому музеї України // Ханенківські читання. Матеріали науково-практичної
конференції. – К., 2002. – С. 96.

16 Болсуновські // Особові архівні фонди Інституту рукопису. Путівник. – К.,
2002. – С. 52–53; Булатова С. О. Огляд родового архівного фонду Болсуновських
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№ 1
К. РЕЙХМАН – К. БОЛСУНОВСЬКОМУ

   d[nia]15 / X.[1907–1913]
Szanowny Panie!

Jestem na tyle niegrzeczny, że dziś się dopiero na list Sz[anownego] Pana z
czerwca odpowiadam. Załączam przez niniejszem wzamian za przysłane nowe
odbitki ex-libris ks[iężny] Massalskiej: egzemplarz niezmierne ciekawy, szty-
chowany przez Alessandriego według rysunku Dłuskiego. Księżna ta była żoną
Xawierego Massalskiego, po śmierci ktürego wyszła za Michała Grabowskiego.
Czy Sz[anowny] Pan wie napewno, że odbitky przesłane są odbitkami ex-
librisüw? Ja bo się ogromnie boję tych anonimowych ex-librisüw. Czy
Sz[anowny] Pan chwilowo nic nowego nie posiada? Słyszałem się w Kijowie
ma wychodzić od pażdziernika jakiś “Antykwaryusz Kijowski”. Co to będzie
takiego? W jakim to będzie języku wychodzić? Jeśliby Pan był łaskaw mnie co
do tego poinformować, to byłbym mu niezmiernie wdzięczny.

Z poważaniem Kazimierz Reychman
Aleja Szucha 5
ІР НБУВ, ф. 237, № 135, арк. 1–2. Автограф.

ПЕРЕКЛАД
д[ня] 15/Х [1907–1913 рр.]

Шановний Пане!
Я настільки нечемний, що відповідаю лише сьогодні на Вашого листа від

червня. Пропоную замість надісланих нових відбитків ехлібрис к[нягині] Мас-
сальської, екземпляр дуже цікавий, ритований Алессандрі за рисунком Длуського

1
.

Ця княгиня була дружиною Ксаверія Массальського, після смерті якого вийшла
за Михала Грабовського. Чи Ви точно знаєте, що надіслані відбитки є відбитками
екслібрисів? Бо я дуже побоююся цих анонімних екслібрисів. Чи немає у Вас на
поточний момент нічого нового? Чув, що у Києві буде виходити з жовтня якийсь
“Київський антикварій

2
”. Що це буде? Якою мовою повинен видаватися? За Ваше

люб’язне повідомлення був би дуже вдячній.
З повагою, Казимеж Рейхман
Алея Шуха, 5

№ 2
 d[nia] 18 / [VI][1907–1913]

Szanowny Panie!
I ja rüwnież niezmiernie żałuję, że nie udało mi się zobaczyć się jeszcze z

Sz[anownym] Panem, lecz, będąc w Kijowie jedynnie w przejeżdzie, nie wielkim
rozporządzałem czasem. Dziękuję serdecznie za łaskawe nadesłany mi ex-libris
Augusta Zakrzewskiego i, korzystając z uprzejmośći Sz[anownego] Pana, poz-
walam sobie prosić o łaskawe udzielenie mi ze zbiorów Sz[anownego] Pana ex-
librysow:

Alex[andra] Sapiehy (kartka drukowana)
Ant[oniego] ks[ięcia] Lubomirskiego
Romualda Sowińskiego.
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Na ex-librisach tych Sz[anownemu] Panu zapiewnie nie wiele zależy, a w
moim zbiorze tworzą lukę. W zamian takowych pozwalam sobie zaproponować
Sz[anownemu] Panu załączone ex-librisy:

Konst[antego] ks[ięcia] Lubomirskiego
Kuropatnickiego
Michała Mniszka
Adama Rościszewskiego (ojca)
Adama Rościszewskiego (syna)
roboty Kielesyńskiego
P[iotra] A[leksandra] Wereszczyńskiego
i Ossolińskiego.
Tuszę sie nadzieją, że Sz[anowny] Pan do mej prośby przychylić się raczy,

i w oczekiwaniu rychłej przesyłki,łączę wyrazy szacunku i poważania.
Kazimierz Reychman
Aleja Szucha 5
ІРНБУВ, ф. 237, № 134, арк. 1–2. Автограф.

Переклад
       д[ня] 18/[VI] [1907–1913 рр.]

Шановний Пане!
Мені також дуже шкода, що не вдалося ще з Вами зустрітися, бо, будучи в

Києві проїздом, мав замало часу. Щиро дякую за ласкаво надісланий мені
екслібрис Августа Закжевського і, користуючись Вашою люб’язністю, дозволяю
собі просити ласкаво надати з Ваших зібрань екслібриси:

Олекс[андра] Сапєги (друкований аркуш3)
Ант[тонія] князя Любомирського

4

і Ромуальда Совіньського.
Може для Вас ці екслібриси не дуже важливі, а в моїй збірці вони створюють

лакуну. Замість них дозволяю собі запропонувати Вам такі екслібриси:
Кос[тянтина] к[нязя] Любомирського5

Куропатницького
6

Міхала Мнішка
7

Адама Росцишевського (батька)
Адама Росцишевського (сина8)
роботи Келісіньського

9

П[етра] О[лександра] Верещинського10

і Оссолінського11.
Сподіваюся, що Ви прихильно поставитеся до мого прохання та перебуваю

в очікуванні якнайшвидшого надсилання – з шаною та повагою,
Казимеж Рейхман
Алея Шуха, 5

КОМЕНТАРІ
1. Опис і зразок екслібріса бібліотеки див: Grońska M. – Exlibrisy. Wiadomości

zebrane dla kolekcjonerów. – S. 34, 149.
2. Можемо припустити, що згадане К. Рейхманом видання планувалося до

друку, але так й не побачило світ, оскільки в довідково-бібліографічній літературі,
присв’яченій українським періодичним виданням початку ХХ ст., подібна наз-
ва відсутня.
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3. Опис і зразок екслібриса бібліотеки Олександра Міхала Сапєгі в Ружа-
ні див.: Wittyg W. Ex-librisy bibliotek polskich XVII i XVIII wieku. – Warszawa,
1903. – S. 64.

4.  Опис див: Pięć wieków ekslibrisu polskiego. Katalog wystawy ze zbiorów
Biblioteky Narodowej / Opr. Grońska M. – Warszawa, 1973. – S. 54.

5. Опис і зразок екслібриса бібліотеки Костянтина Любомирського у Санкт-
Петербурзі див. у виданні праці кореспондента цього листа К. Рейхмана: Reychman
K. Nieznane Ex-librisy polskie. – Warszawa, 1910. – S. 24.

6. Опис і зразок екслібриса бібліотеки в Липінках графа Евариста Анджея
Куропатницького див.: Wittyg W. Ex-librisy bibliotek polskich XVII i XVIII wieku. –
S. 136; Grońska M. Exlibrisy. Wiadomości zebrane dla kolekcjonerów. – S. 32.

7. Опис і зразок екслібриса бібліотеки Міхала Єжі Мнішка в Вішневці див.:
Wittyg W. Ex-librisy bibliotek polskich XVII i XVIII wieku. – S. 50.

8. Опис і зразок донаційного екслібриса Адама Росцишевського у Довгих
Журавицях див: Wittyg W. Ex-librisy bibliotek polskich XVII i XVIII wieku. – S. 158.

9. Каетан Вінцентій Келісіньський (1808–1849) – гравер, іллюстратор, бібліо-
текар і кустос зібрань Гвальберта Павліковського у Медиці і Адама Титуса Дзя-
линського у Курніку, з яким співпрацював у видавничій серії по зображенню
пам’яток польської культури. Відомий, як автор двохсот екслібрисів, виконаних
переважно у техніці аквафорта: Kielisiński // Encyklopedia wiedzy o książce. – Wro-
cław; Warszawa; Kraków, 1971. – K. 1150.

10. Опис і зразок екслібриса бібліотеки Петра Олександра Верещинського
у Санкт-Петербурзі див: Wittyg W. Ex-librisy bibliotek polskich XVII i XVIII wie-
ku. – S. 175.

11. Конкретно не вказано, книжковий знак якого бібліофіла з родини Оссо-
лінських К. Рейхман мав на увазі у тексті цього листа. Очевидно, йдеться про
екслібрис Юзефа-Максиміліана Оссолінського (1748–1826), славнозвісного фун-
датора Закладу Народового імені Оссолінських у Львові: див: Wittyg W. Ex-librisy
bibliotek polskich XVII i XVIII wieku. – S. 52–53. Проте, виходячи з відомостей,
опублікованих у праці К. Рейхмана, він атрибутував цей книжковий знак як на-
лежний не цій відомій особі, а Юзефові Оссоліньському (пом. у 1791 р.) під-
ляшському воєводі, власнику книгозбірні в Оссоліні, у Сандомирському воєводс-
тві: Reychman K. Dodatki i sprostowania do exlibrisów bibliotek polskich XVI–
XIX wieku Wiktora Wittyga. – Kraków, 1925. – S. 7, poz. 5. Exlibris Józefa Maksy-
miljana Ossolińskiego w Wiedniu.

Андрій Катренко

МАЛОВІДОМІ ДОКУМЕНТИ
ПРО КИЇВСЬКОГО ГРОМАДІВЦЯ ОЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА

Історія українського національного руху ХІХ ст. має значну добротну
літературу1. Однак, ця проблема все ж заслуговує подальшого поглибленого
вивчення, зокрема такі її питання: світоглядні орієнтації його учасників,
розширення відомостей про напрями їхньої діяльності та ін.Нагальною
є потреба висвітлення всього життя всіх українолюбців того часу, адже
про багатьох із них відоме тільки прізвище й ім’я, інколи ще й по-
батькові.Через це в неспеціальних історичних працях припускається багато
помилок про них або ж вони взагалі лишаються поза увагою.

У даному повідомленні та доданих до нього листах йдеться про одного
із активних учасників Київської громади 60-х років ХІХ ст. Олександра
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Ілліча Стоянова, оскільки досі,на жаль, не зібрано повну інформацію про
його життя та громадську діяльність, що пояснюється як розпорошеністю
джерел з відомостями про нього, так і неувагою до нього дослідників.

Іменні списки студентів Київського університету (університету св. Во-
лодимира) свідчать, що на 1січня 1861 р. Олександру Стоянову виповни-
лося 19 років, тобто народився він у 1841 р2. Із іменних відомостей сту-
дентів того ж університету на 1859–1860 і 1860–1861 навчальні роки дові-
дуємося, що він народився в православній сім’ї обер-офіцера, проживала
в Київській губернії3. Його батько мав ім’я Ілля. Про це свідчать нижче
опубліковані листи Олександра Стоянова до харківського громадівця
В. С. Гнилосирова і до київського громадівця П. Г. Житецького, які він
підписував “Олександр Ілліч Стоянов”. (Про це пишемо, бо деякі дослід-
ники взагалі не могли встановити ім’я його батька, а дехто з науковців
писав, що його батько мав ім’я Петро і т. д.). Судячи із того, що О. Стоянов
на той час добре знав українську мову, його родина була українською.

Олександр Стоянов навчався у Київській другій гімназії, яку закінчив
у 1858 р. На жаль, його особової справи у фонді вказаної гімназії, що
зберігається в Державному архіві м. Києва (ф. 81, оп. 51, спр. 1095), не
збереглося. 3 жовтня 1858 р. він вступив на історико-філологічний фа-
культет Київського університету4. З наступного року став казеннокоштним
студентом, тобто одержав державне грошове забезпечення5. Як свідчать
різні екзаменаційні відомості за різний час, О. Стоянов навчався старанно
і успішно: серед оцінок домінувала оцінка 4 (чотири). Університет закінчив
9 червня 1862 р. із званням кандидата.

У 1862 р О. Стоянов вступив на Київські педагогічні курси, які готу-
вали до вчительської діяльності. Про це свідчить його лист до В. С. Гни-
лосирова від 25 липня 1863 р.6 Під час навчання на курсах, як свідчить
листування між київським губернатором П. І. Гессе і попечителем Київ-
ського навчального округу Ф. Ф. Вітте (червень – липень 1863 р.), він “вия-
вив згоду” бути редактором неофіційної частини “Киевских губернских
ведомостей”7. Проте на цій посаді він, за його ж свідченням, пробув всього
“кілька місяців” 1863 р8. Після закінчення курсів у 1864 р. перейшов на
педагогічну роботу.

Під час навчання в університеті О. І. Стоянов активно включився у де-
мократичний рух студентської молоді кінця 50-х – початку 60-х років
ХІХ ст. Він увійшов до складу української Київської громади, яка остаточно
сформувалася у 1861 р. і діяла до 1864 р9. Будучи одним з її провідних
діячів, О. І. Стоянов взяв активну участь у її діяльності, що була спрямо-
вана на розвиток української науки і культури, на виборення національних
прав українському народові.

Громадівці взяли активну участь у діяльності недільних шкіл у Києві,
заснованих ще в жовтні 1859 р. Зокрема Олександр Ілліч працював у Но-
востроєнській недільній школі. Про це, зокрема, свідчить список студентів,
які учителювали у цих школах, надісланий попечителем Київського на-
вчального округу М. І. Пироговим київському, подільському і волинському
генерал-губернатору І. І. Васильчикову при відношенні від 19 лютого 1860
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р.10 Головною мотивацією його діяльності, як й інших патріотів,у цих шко-
лах на громадських засадах було непереборне бажання піднести рівень
освіченості народних мас, підготувати їх до свідомої участі у суспільному
житті, домогтися запровадження української мови у навчальний процес
хоча б у початковій школі та ін.

О. І. Стоянов з великим пошануванням ставився до геніальної твор-
чості Т. Г. Шевченка і його особи як борця проти царського самодержав-
ного режиму, за кращу долю українського народу і його Вітчизни. Він
1861 р. підписав колективного листа поету від викладачів недільних шкіл
з подякою за надіслані ним на потреби цих навчальних закладів примір-
ники “Кобзаря”

11
. Під час переховання праху Т. Г Шевченка у травні

1861 р. О. І. Стоянов взяв участь у проводах його труни з Києва до Канева.
З цього приводу М. П. Драгоманов писав: “Я, впрочім, не вийшов з церкви,
а пішов за труною і навіть воодушевившсь сказати слово, коли побачив,
що якась дама по дорозі положила на труну Тарасову терновий вінець.
Забігши вперед перед бастіон-браму на наддніпровій дорозі, я змостив з
цегли кафедру і з неї зміг говорити так, що мене люди чули (другі го-
ворили з товпи, і їх майже нічого не було чутно). Може через те біограф
Шевченка д[обродій] Чалий, котрий проводив церемонію, написав потім:
“Лучшие из надгробных речей, к сожалению, не сохранившиеся, были
произнесены у крепостного форта на мосту студентами Стояновым, Ан-
тоновичем и Драгомановым” (“Жизнь и произведения Т. Шевченко”,
стр. 192”12.

О. І. Стоянов у студентські роки і певний час після закінчення Київ-
ського університету потужно займався збиранням і вивченням зразків ук-
раїнського фольклору, усвідомлюючи його велике значення для вивчення
історії й духовного світу українців, для збереження ідентичності і згурту-
вання свого народу, для творення на його основі національної професійної
культури.”Записуючи із вуст народу казки, пісні і легенди, – писав він
пізніше, – я під час перебування в Києві почав разом з І. П. Новицьким,
у якого малися багаті зібрані ним матеріали, підготовчі роботи для укла-
дення збірника українських пісень. Володіючи таким значним матеріалом
і по-можливості відносячись до справи науково, ми, звичайно, не могли
не спробувати і розпочали коментування і порівняльне вивчення. Повер-
таючись до етнографічних багатств, добутих серед народу, ми порівню-
вали його з примірниками нашої колекції і, затамувавши подих, чекали
бувало якихось нових привабливих наближень і слідів. То був щасливий
час молодості і наполегливої захоплюючої праці. Вона – ця праця недо-
свідчених етнографів у багатій галузі української народної творчості –
надавала силу і свіжість науковій праці і залишила у мене на все життя
незабутнє враження”13. Однак, вимушено залишивши Україну в другій
половині 60-х років ХІХ ст. і втративши рідний грунт, він не зміг більше
збирати і опрацьовувати українські етнографічні матеріали14. Пізніше
у першій половині 70-х років на прохання київських громадівців, як
свідчить його листування з П. Г. Житецьким, він частину українських
історичних пісень, що збереглися у нього, упорядкував і передав Павлу



Персоналії

259

Гнатовичу в Київ 15.  Вони були вміщені у двотомному збірнику
“Исторические песни малорусского народа” (К., 1874–1875), що було й
відзачено у передмові до нього16.

У 1861–1862 рр. О. І. Стоянов, М. О. Константинович, О. С. Лашке-
вич та інші громадівці таємно випускали в світ рукописний журнал “Са-
мостайне слово”. У його відділах “Від редакції”, “Дещо про недільні шко-
ли” та інших вони вміщували статті, в яких порушувалися суспільно-
політичні, національні проблеми. Зокрема, у них вони заявляли, що наше
“найкраще бажання було й буде загальнослов’янська братерська федерація,
в котрій би всякий народ мав право самостійної самовправи”, тобто, що
вони є послідовниками ідей Кирило-Мефодіївського товариства, засудили
антинародну соціальну і національну політику царського уряду і висловили
підтримку демократичним колам Росії, які боролися з самодержавним ре-
жимом, підтримали боротьбу польських патріотів за відновлення своєї
держави і заперечили їхні домагання включити до її складу Правобережну
Україну17. В іншій рукописній газеті, що видавалася також таємно
київськими громадівцями, О. І. Стоянов надрукував статтю “Поляки і ру-
сини в Київському університеті”, в якій писав, що поляки повинні боротися
за свою державність тільки в межах своєї етнічної території: “Студент
поляк має бути громадянином і сином батьківщини, але не в Києві, а в
Варшаві”18.

Одним з найважливіших напрямів діяльності членів Київської громади
були публіцистичні виступи у пресі. У газетних і журнальних статтях
вони, всупереч різним наклепам і фальсифікаціям російських, польських
та інших шовіністів, обгрунтовували тезу про окремішність, самобутність
українського етносу та його мови, обстоювали його право на вільний на-
ціонально-культурний розвиток, захищали честь і гідність національних
героїчних діячів минулого та безкорисливих громадських працівників на
українській ниві на початку 60-х років ХІХ ст.

У 1862 р. О. І. Стоянов надрукував полемічну статтю “Неправдивость
и равнодушие – главнейшие помехи к распространению грамотности. (От-
вет и вызов “Вестнику юго-западной и западной России”19). До цього йо-
го спонукав такий факт. Ще раніше він опублікував у журналі “Вестник
юго-западной России” (1862 р, вересень) звіт про діяльність за майже пів-
тора роки в Києві щоденної безплатної початкової школи для дітей із не-
заможних верств, в якому вказав,зокрема, й на позитивні набутки та вис-
новки, зроблені на основі практичної діяльності в ній. До цього звіту ред-
колегія вказаного періодичного органу додала примітку, в якій звинуватила
розпорядників (К. В. Шейковського, а згодом О. І. Стоянова) і вчителів
школи (“неблагонадійних синів вітчизни”) в тому, що вони, дотримуючись
“сепаратистського напряму”, переслідуючи “темні обласні інтереси”, вик-
ладали навчальні дисципліни “ на місцевому наріччі”, тобто українською
мовою, ігноруючи російську, і т. д.

Автор статті вказав на те, що школу було відкрито офіційно з дозволу
попечителя Київського навчального округу М. І. Пирогова і вона діяла
згідно з відповідним статутом, що її вчителі на громадських засадах пра-
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цювали з глибоким усвідомленням своєї просвітницької місії, що педаго-
гічна практика і досвід переконливо свідчать: навчання дітей у початковій
школі слід провадити рідною мовою, а для цього треба готувати і видавати
відповідні підручники. Далі він відзначив, кого ж імперські шовіністи
називають “сепаратистами”: “людину, яка вивчає етнографію України
і завдяки цьому переконується в етнографічній окремішності українського
народу”; того, хто “на основі позитивних філологічних даних визнає ук-
раїнську мову мовою, а не наріччям”; “людину, яка вивчаючи історію ук-
раїнського народу, бачить особливий національний тип, діючий в історії”;
того, хто “насмілився твердити, що для того, щоб дитина спроможна була
розуміти книгу, необхідно спочатку навчити її зрозумілою рідною мовою”.
До того ж, за його словами, цим звинуваченням надається “відтінок чисто
суспільного характеру”: вони, українолюбці, “проводять свої сепаратист-
ські переконання в життя”, прагнуть “нав’язати народу абсурдні суспільні
поняття і навіть мріють про політичну незалежність”20.

На думку О. І. Стоянова, українські громадівські діячі, яких називають
“сепаратистами”, глибоко поважають свій народ, його погляди і переко-
нання, є далекими від будь-яких соціалістичних теорій, ніколи не зважаться
виступати проти “основ народного життя”. Їхнє завдання виклав таким
чином: “Мета їх – мирним шляхом дати знання, а через них, як через
засіб, забезпечити розвиток розумових і моральних здібностей простого
народу, поліпшити його побут, поза всякими соціальними і політичними,
здебільшого свавільними і насильницькими, перестановками”. Визнача-
ючи слово засобом передачі знання, вони вибирають найлегший, простий
і природний засіб – рідну і зрозумілу мову. При цьому учителі не запро-
ваджуватимуть її як виключну мову викладання в школі: вони викорис-
товували її як педагогічний засіб, не відкидаючи цілком російської мови
і російських книг реального змісту21.

Наприкінці автор ще раз заявив, що українолюбці відкрито відстоюють
такий принцип: оскільки існує український народ з власною мовою, то
слід визнати, що українська мова має стати “необхідним елементом
у шкільному навчанні”, надати їй “право громадянства” в навчаль-
ному процесі22.

Отже, у цій статті О. І. Стоянов прагнув у рамках, визначених цензур-
ними умовами, обгрунтувати право українського народу на задоволення
елементарних національних освітньо-культурних прав.

О. І. Стоянов брав участь в укладанні українсько-російського словни-
ка. На допиті 27 квітня – 2 травня 1863 р. член Київської громади В. Си-
ньогуб посвідчив, що слова до цього словника зібрано і що вони знаходять-
ся “у кандидата Університету св. Володимира Олександра Стоянова”

23
. Про

працю над ним О. Стоянов згадав у листі до В. С. Гнилосирова від 25 липня
1863 р.: “Помагай біг у словареві. У нас його вже давненько роблять і багато
запасу єсть – да се праця така, що годів на три або й на чотире. Якщо треба,
дак зашлю нашу думку про словиник і щось таке схоже на програму”24.

Київські громадівці на початку 60-х років готували до видання і ви-
пускали в світ підручники для недільних шкіл. Ця копітка праця розгля-
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далася не тільки як освітня, а й суспільна національна акція. Крім того,
вони з ініціативи відомого вченого, петербурзького громадівця М. І. Кос-
томарова почали готувати до видання також популярні книжечки (так звані
“метелики”) для селян, робочого люду. Із листування інспектора казенних
училищ М. Тулова та попечителя Київського навчального округу
Ф. Ф. Вітте у травні 1863 р.25 та листа О. І. Стоянова до В. С. Гнилосирова
від 25 липня 1863 р.26 довідуємося, що Олександр Ілліч підготував до друку
збірник статей для народного читання “Перші початки читання” та збірку
“Для народного читання. ІІ. Байки Л. Глібова”. На це було виділено із
коштів управління Київського навчального округу 175 крб.

О. І. Стоянов підтримував тісні зв’язки з українськими патріотами з
інших міст. Він закликав їх до взаємодопомоги, єднання для спільної
боротьби із численними ворогами українства. У листі до В. С. Гнилоси-
рова від 19 лютого 1863 р. він писав: “Зв’язуйтесь, держіться, бо тепер
погано нам приходиться. Як зв’язки поміж українцями громадської не
буде, загинемо – задушать. Треба, щоб між нами була і “дума й воля єдина”,
щоб всі знали, що діло не загине, як декотрих з нас з світу зведуть, а то їм
здається, що як десятьох возьмуть, дак і кінець”27. Він тоді вірив у незни-
щенність української ідеї. Коли припинився вихід у світ справжнього україн-
ського журналу “Основа”, який видавався при підтримці усіх українських
громад у 1861–1862 рр., О. І. Стоянов у листі до В. С. Гнилосирова від
25 липня 1863 р. з приводу цього писав: “А погане діло, бо вороги наші кажуть,
що се не “Основа “ загинула, а “вопрос украинский” загинув. Брешуть, сучі
діти, – се “Основа” загинула через те, що редактор не вмів порядкувати”28.

Про те, що О. І. Стоянов був одним із діяльних київських громадівців
свідчить ще й такий факт. У галицькій газ “Слово” (1863, № 11, № 18,
№ 19) було надруковано статтю “Де не буде самостійности, там не буде й
федерації”, надіслану із Києва. Зміст статті свідчить, що її автором був
хтось із діяльних київських громадівців. Він заявив про прихильність до
ідеї “слов’янської федерації”, тобто такого “єднання слов’янських народів,
в якім кожний із них, з’єднавши себе з другим, мав би свою самостій-
ність”29. Проаналізувавши ставлення польських і російських суспільних
сил до національної проблеми (одні з них бажають відродження “Польщі
до Дніпра”, інші – щоб “слов’янський люд пішов під високого царя, хоч
би той цар і був московський нарід”), автор дійшов висновку: “Поляки і
москалі хотять усіх слов’ян мати за собою, одначе самостійности їм при-
знати не хотять, а де нема самостійности, там не буде федерації, тому не
лишається для слов’ян инша дорога як: тікаймо разом (від них), милі брат-
тя, тікаймо”

30
.У цій же статті з гнівом писалося про підступні дії царської

влади, російських і польських шовіністів проти діячів українського руху
(В. Б. Антоновича, Т. Р. Рильського, П. П. Чубинського, О. І. Стоянова) –
вони писали доноси на українолюбців, друкували наклепницькі статті, в
яких звинувачували останніх у прагненні підняти селян на повстання
(“різанину”), у сепаратизмі, називали їх “неблагонадійними синами” ім-
перії і т. д. Як бачимо, у статті, надрукованій у відносно вільній Галичині,
гостріше залунали політичні прагнення українських національних борців.
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У 1864 р. в умовах посилення в Російській імперії політичної реакції,
переслідування діячів українського національного руху Київська громада
припинила свою діяльність. У цей час після закінчення педагогічних курсів
у Києві О. І. Стоянов почав працювати, як свідчить донесення київського
старшого поліцмейстера слідчій комісії для політичних справ при київсь-
кому, подільському і волинському генерал-губернаторі від 5 серпня 1864 р.,
у Немирівській гімназії

31
. Проте у ній він пропрацював не довго. Очевидно,

через політичні утиски йому довелося залишити Україну. На початку
1866 р. О. І. Стоянов уже працює учителем гімназії в Ставрополі, про що
довідуємося із його листа в Київ до П. Г. Житецького від 22 травня 1866 р.32

Як свідчить запис у “Щоденнику” професора Київського університету
О. Ф. Кістяківського від 27 березня 1877 р. останній одержав листа від
інспектора гімназій О. І. Стоянова із П’ятигорська, в якому автор повідо-
мив про надсилку ним своєї праці “Подорож по Сванетії”, яку замовляв
Олександр Федорович, котрий цікавився звичаями, особливо юридичними,
різних народів33 . У наступні дні, з 28 березня по 3 квітня 1877 р., він читав
його грузинські спостереження і зробив такий висновок:  “Подорож на-
писано у вигляді щоденника. У ній багато суб’єктивних особистих відо-
мостей. Багато розповідей і описів, які не мають для мене і, очевидно, для
всякого інтересу. Я надіявся отримати систематичний твір про Сванетію.
Між тим країна заслуговує того, щоб її вивчати всебічно, а не мимохідь.
У частині юридичних звичаїв знайшов небагато”34. У щоденниковому за-
писі з 12 по 18 квітня 1877 р. О. Ф. Кістяківський відзначив: “На цьому
тижні я написав листи: Стоянову в П’ятигорськ”35. Отже, справді О. І. Сто-
янов працював у П’ятигорську. В наступному 1878 р. він переїхав у Кутаїсі
і почав працювати учителем у місцевій гімназії. Про це свідчить його
лист П. Г. Житецькому від 2 жовтня 1895 р., в якому він писав: “Що Вам
сказати про себе? Я тридцятий рік живу на Кавказі і сімнадцятий рік
працюю директором [гімназії] в Кутаїсі[…]. Я постарів також і весь сивий.
Але дух мій і сереце залишилися ті ж – і я в уяві лину в славний Київ і по-
дружньому обнімаю Вас”36.

Про життя О. І. Стоянова на Кавказі мало знаємо. Щоб довідатися
про це більше, треба продовжити пошуки джерел про нього в архівосхо-
вищах Грузії. Із його листів до П. Г. Житецького, що публікуються нижче,
довідуємося, що він здебільшого учителював у гімназіях, підтримував
певні листовні зв’язки із колишніми київськими товаришами, але
політичними й іншими обставинами був виключений з українського
громадського життя. У цей час О. І. Стоянов, як уже згадувалося вище,
тільки упорядкував наявні в нього фольклорно-етнографічні матеріали
і передав їх київським громадівцям 70-х років, які й включили їх у дво-
томний збірник “Исторические песни малорусского народа”, передав
О. Ф. Кістяківському свою працю “Подорож по Сванетії” та опублікував
у журналі “Киевская старина” статтю37, в якій намагався встановити
значення фольклорно-етнографічних матеріалів для пізнання історії й ду-
ховного світу українського народу та визначити реальний історичний
зміст однієї з народних пісень.
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Нижче публікуємо листи О. І. Стоянова до харківського громадівця
60-х років ХІХ ст. В. С. Гнилосирова і відомого вченого, київського гро-
мадівця 60-90-х років ХІХ ст. П. Г. Житецького, які підтверджують сказане
у цій вступній статті і доповнюють її деякими суттєвими деталями.
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О. І. СТОЯНОВ – В. С. ГНИЛОСИРОВУ

№ 1
19-го лютого [1863 р.]

Шановний і дорогий приятелю!
Спочатку – вибачайте, що ні одного словечка до вас не відписую –

зовсім часу нема. Потім – вибачайте, що притьмом од вас одповіді
запотрібую. Одписуйте, як ласка ваша, ось про що та мерщій, як мога. Де
Шиманов1, чи в Курську, чи може ще далій. Як він живе, чи до вас пише,
чи має він що їсти, бо позасилано багато наших братіків, так що у їх ні
шеляга нема – і як гурт український їм не запоможе, дак з голоду
помератимуть.

А наша думка ось яка – що ми брехунами станемо, як, про діло
верзякуючи, братам, чім мога, запомоги не дамо. Усяк з нас думає, гадає –
що й його заправлять туди, де “козам роги правлять”, тоді усякий
побачить – що з їм станеться, як гурт про його й гадки не матиме.

Чи там харківці що-небудь зібрали задля бідного брата невільника,
чи ні. Якщо грошей задля його чортма, дак одписуйте. Ми, хохли, отут(?)
спектакль грали і грошей трохи зібрали. Багато бідолах на північних до-
линах-горах томлються – кожному, скільки мога є, бажає наш гурт запо-
могти. Тільки не багато, бо й книжки видавати треба і школу держати
треба й ще дещо, на перший раз карбованців 30-ть можемо дати. Може
і цім дріб’ястком хоч трохи запоможемо. А як божа ласка, дак людей щирих,
до діла прихильних гріх забувати. Може ще чоловік вернеться із далеких
сіверних країн і знов коло діла стане. А то, підмоги не маючи, братерського
щирого слова не чуючи, зовсім загине, хоча б який сильний чоловік буде.

Напишіть мерщій до мене (Александру Ильичу Стоянову; в Киев, на
Жилянской улице дом Погорельцевой) певний ярлик до Шиманова (може
який-небудь другий адрес – на ім’я кого другого).

До Харькова (до Крем’янського2) з Києва одпишуть – теж вістки про
те, чи збирають гроші, просючи. А я, знаючи, що ви і з покійничком душа
в душу по-братерськи жили, до вас обертаюсь, од вас вісточки просючи.
Нам треба вибирати таких, що зовсім грошей ні від кого не відбирають.
А мені здається, що Андрій Львович, хоч його і поважали, запомогу навряд
чи відбере – бо, зається, тепер грошей ні в кого нема.

Що ви ані словечка? Забрались у своє захістья та й байдуже. Або
може нами гордуєте, що до старих прятелів ані словечка. Зв’язуйтесь,
держіться, бо тепер погано нам приходиться. Як зв’язки поміж українцями
громадівської не буде, загинемо – задушать. Треба щоб між нами була



Персоналії

265

і “дума й воля єдина”, щоб всі знали, що діло не загине, як декотрих із нас
зі світу зведуть, а то їм здається, що як десятьох візьмуть, дак і кінець.
У нас книжка “Дещо про Божий світ” (про фізичні яви) друкується, гро-
мадським коштом її видаємо. Як зручність у вас є, одписуйте – може схо-
чете на комісію взяти да по своїй Харківщині розпустити . Спасибі за
статтю в “Основі3” – як ваша, дуже нам до вподоби. Як прочуєте, що “Ос-
нова” вже не виходитиме, не вірте – брешуть, хоч редакція не зовсім доб-
ре діло веде. Одписуйте, товариства ради; давно вже ми з вами не спи-
суємось – вже може й позабувались. Вашої одповіді ждатиму. Прощавай-
те, будьте здорові та не забувайте до вас щиро прихильного А. Стоянова.

ІР НБУВ, ф. ІІІ, спр. 4085, арк. 1–2 зв. Автограф.

№ 2
 25 липня 1863 р.

Лайливий братіку
Одповідаю вам на все, що пишите, по пунктах. Але поперед всього,

скажу вам, що пишу я до всякого братчика укр[аїнського] гурту тоді тільки,
як єсть яке діло, або ж треба поради – чи що. А діла поки що, як побачите
самі, нема й досі, а у нас, киян , так погано, що ніякий біс, не то що
чоловік, не порадить.

Починаю.
До Ш[иманова] не писав, бо достоіменне ярлика не знаю, а дуже хоті-

лось би написати. Дайте мені його певний ярлик (я вже про се вам й на-
тякнув – та ви, мабуть, забули). Наші “Фіз[ичні] яви” виявляються у серп-
ні, бо тепер літо – людей небагато, а від того й праця йде не швидко. За
“Основу” справді таки збрехав – та не моя вина, що мені писали (редакція
таки), то й вам одписав. А погане діло, бо вороги наші кажуть, що се не
“Основа “ загинула, а “вопрос укр[аинский]” загинув. Брешуть, сучі діти, –
се “Основа” загинула через те, що редактор не вмів порядкувати. А про
те, що “Основа” у Галичині видаватиметься – не чув. Мабуть брехня, бо
ми б знали. Од нас все ж таки до Галичини ближче.

Помагай біг у словареві.У нас його вже давненько роблять і багато
запасу єсть – да се праця така, що годів на три, або й на чотире. Якщо що
треба, дак зашлю нашу думку про словник і щось таке схоже на програму.
Стрижевський4 справді лагодиться із своєю “Граматкою” як той “плюш-
кін” – без грошей не дає, а то вже давно б видрукували. Тай то, що хлопець
обідранець.Та всі ж ми такі, а якщо за гроші пійде, дак не бачити нам
книжок і до вічного суду.

А з Говорським5 і К справді нічого не вдієш. Оце я написав йому
одповідь – зібрав факти, розгнівавсь і вилаяв таки добре, а цензура й при-
стукнула. У цензурному “отношении”, говорить сучий син, нічого не
знайшов, но “одобрить брошюры, направленной против редактора того
журнала, который защищает такое святое дело, да еще такого автора,
который принадлежит к кружку6 , действующему езуитскими средствами,
не могу”. Утнув, собако! Подаю жалобу министру внутр[енних] дел. От
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по вашому і виходить “така лиха година”, що нігде йому й шиї намилити.
Куди не поткнешся – не напечатають.

А погане діло ось яке – лається Катков7, сучий син, лається Аксаков8 –
обидва за книжки з Костомарою9. Книжки , кажуть, се ляхи підучили вас
видавати. Та що й казать – мабуть читалисьте – ви ж чоловік письменний.
А тут ще й у школи мови не пускають10 – за братчиками11 тілько дивляться.
Боїмось, щоб книжок не пристукнули – от що. Погано – та й тільки. От
наша думка. А всіх думок не перепишеш – багато. А громада йде собі, а в
країні що робиться не вгадаємо, бо в городі як на острові. Ляхів побили,
дак тепер, мабуть, землю захочуть собі взяти. Що то буде! А город погань
і мерзость – себто не город, а люде.

Тільки що оддрукував я книжку “Для народного читання. ІІ. Байки
Л. Глібова”. Та ще за віньєткою остановка. Зараз же, як тільки зовсім кі-
нець буде, вишлю. І петербурзьці випустили – мабуть, вже у вас єсть –
“Оповідання [з святого письма]” Опатовича та Гугулинського “Життя”12(?).
Першу продивлявсь – коректура погано видержана і московщини багато
(наприклад, коректурна помилка на заглавному листі – освиті – на декот-
рих екземплярах). Спасибі й за те, одначе. Що значить ваше “чи скінчили і
що думаєте далі?” Якщо вгадав – так скінчив, вже рік на педагогічних кур-
сах, ще рік буду – а потім учителем.

Братіку милий, – не підтоптавсь я , не підтопчусь поки життя єсть, хоч
нехай всі вороги наші забрешуть. А що не писав, єй богу, то часу нема, то
писем багато. Не годиться нам, справді набравши води в рот, сидіти. Якщо
діло є, одписуватиму зараз. Бо все таки у того сила, у кого воля й думка
єдина. А ви, милий братіку, озивайтесь і з порадою, і з вісточкою та не
лайтесь тільки бо безневинно.

Чи ви Семенович, чи як? Забув. Щиро Ваш О. И. Стоянов
Киев, Жилянская, д. Погорельцева, як і спершу.
ІР НБУВ, ф. ІІІ, спр. 4094, арк.1–2. Автограф.

О. І. СТОЯНОВ – П. Г. ЖИТЕЦЬКОМУ

№1
Ставрополь Кавказский        22 мая 1866 г.

Многоуважаемый Павел Игнатьевич
Перед моим выездом из Киева слышал я, что в Вашем Каменце13 стало

очень тяжело жить в гимназии. Если слухи эти основательны – и особеного
желания оставаться в благословенной Украйне Вы не имеете – то не хотите
ли перейти на Кавказ. В Ставрополе вакансия учителя словесности. Усло-
вия самые благоприятные. Жалованье по новым штатам (и даже больше
чем у вас). Директор человек во всех отношениях редкий, честный и благо-
родный (Дельсаль). Город довольно сносный. Товарищи, хоть до сих пор
невзрачные, с каждым днем будут лучше и лучше. Так как постоянно при-
бывают новые люди. Вам дают двойные прогоны и не в зачет 700 р[ублей]
сер[ебром]. Если Вы, порассудивши, согласитесь, то отвечайте мне немед-
ленно телеграммою, тогда я напишу Вам, как поступать далее.Место в таком
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случае подождет Вас. Если же дней через 20 такого ответа от Вас не будет,
то значит Вы не согласны. В таком случае будьте уверены, что предложение
мое основано было исключительно на основании нашего знакомства и из
прежнего моего к Вам расположения и ни на чем-нибудь другом.

Готовый всегда к Вашим услугам уважающий Вас       А. И. Стоянов
Вилльяму Людвиговичу14 – если он до сих пор в Каменце – предайте

мой привет. А может быть он, в случае Вашего несогласия, согласится
быть учителем словесности?

Адрес мой: Ставрополь Кавказский, А. И. Стоянову, учителю гимназии.
P. S.  Если кто-либо из прежних моих и Ваших знакомых изъявил бы

желание получить место уездного учителя в одном из городов Ставропо-
льской губернии (разумеется имея аттестат на уездного учителя и будучи
к тому способным), то Вы можете указать ему мой адрес.

ІР НБУВ, ф. І, спр. 48894, арк. 1–2. Автограф.

№ 2
Кутаис 22 марта [18]72 г.
На письмо Ваше, полученное мною сегодня, спешу отвечать, так как

Вы желаете моей услуги в деле15,без сомнения, интересном для Вас, а как,
кажется, до сих пор еще живом и для меня.

Пишу, рассматривая свой этнографический материал и прихожу вот
к какому заключению, на которое обратите милостивое Ваше внимание.
Весь мой обработанный покуда матерьял исторических песен распадается
на 2 отдела:1) бытовые песни (казацкие, гайдамацкие, чумацкие, бурлац-
кие, рекрутские, крестьянские) и 2) чисто исторические, приуроченные
к известным событиям. По большей части каждая песня представлена во
всех своих вариантах – печатных и непечатных – с выносками, цифрами,
звездочками и т. д. Придется, следовательно, не только переписывать, но
и выбирать, на что нужно время. Комментарии мои исключительно исто-
рические, так как эстетиком я был всегда плохим. Конечно, большая часть
из них излишняя. Но есть и такие, без которых сама песня теряет смысл.
Вам, вероятно, не безизвестно, что народная песня похожа на старый пер-
гамент или на почвенные слои. Часто в солдатской песне открываешь,
посредством сличения, следы древней бытовой формы. Вообще можно
сказать, что с изменением форм быта изменяется и характер песни. Это
еще при обилии вариантов определить не трудно. Но бывает иногда и так,
что песня, по существу своему безобразная и даже безсмысленная, за-
писанная от какой-нибудь пьяной до бесчувствия службы, есть ничто иное
как драгоценный обломок глубокой старины. Таковы напр[имер] песни
об осаде Торческа (1097), такова песнь о Галагане (ХVII в.), такова песнь
на смерть Александра 1-го (зашедшей к нам из Мельбругу) и т. д. При
встрече с такими песнями исследователю часто помагает случай и счас-
тие, благоприятная догадка и т. д. Здесь дело идет не о лишнем труде, а о
возможности потерять след. Такие комментарии Вам могут быть полезны.

Должен сказать Вам, что у меня нет оснований скряжничать. Соб-
ранный материал, большею частью не мною, есть общая собственность.
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Группировка же и некоторые комментарии – не великое дело. Будьте уве-
рены, что мелкое самолюбие того времени, когда многие из нас считали
себя решателями народных судеб и вещателями народного самосознания –
давно уже прошло мимо меня. Поэтому , еще раз повторяю – все, что Вам
будет нужно, я Вам постараюсь доставлять.

Правда, мой теперешний труд имеет мало связи с прежними
занятиями. В досужее время от педагогических и всяких других служебных
занятий я изучаю край, в котором живу и который представляет величай-
ший интерес для каждого пытливого человека. На работу Вам нужную,
хотя и не большую, но кропотливую, я могу уделять немного времени, но
все таки могу. А поэтому – не ремствуйте, если посылать Вам буду немного.
На днях высылаю Вам список всех собственно исторических песен, у ме-
ня имеющихся (в скобках замечу, что у меня есть еще немало тетрадей
своих и чужих, совсем пока не разобранных).

Желаю от всей души успеха Вашему хорошему предприятию и по-
стараюсь сделать для него все, что могу.

Что Вы не написали мне правды про Новицкого16? Этого юношу, не-
смотря на все его безпутство, я очень любил. Последний раз, проездом за
границу, я был в Киеве. Он знал, что я приеду, знал, когда приеду, – и уехал
сам.Это меня немного охолодило. Да и несчастная его женитьба. По-
жалуйста, напишите, что с ним.

Спасибо Вам, Беренштаму, Лысенко
17, Рубинштейну18, что вспомяну-

ли. Зачем злые слова? Что было – того не воротишь. В самом деле теперь
все прошлое и все вы представляетесь мне – без шуток – давно прошед-
шими призрачными воспоминаниями. По хорошему свойству человечес-
кой натуры, что волновало, раздражало, сердило – испарилось, осталось
только то, о чем можно вспомнить как о хорошем. Если и Вы так можете
относиться – тем лучше. Надеюсь, что сношения наши по поводу Вашего
сборника самые лучшие и едва ли не единственно возможные для нас
обоих сношения. Кланяюсь Вам всем вышепоименованным. Если видае-
те Тумасова19 – передайте мой поклон. Что делается с Кистяковским20 стар-
шим? Я ему писал, но он меня не удостоил ответом. Вообще, что у Вас
делается в Киеве, как живут старые деятели, какие новые. Если не поле-
нитесь сообщить – буду очень благодарен, так как пять лет я уже не имею
об этом никаких сведений. Еще одна просьба: есть в 1-ой гимназии мой
большой приятель – учитель рисования Тренин (?). Передайте ему от ме-
ня, что я перед ним много виноват, но буду ему писать – и тогда он уви-
дит, что есть у меня достаточное извинение.

Будьте здоровы и не забывайте преданного Вам        А. И. Стоянова
P. S. А что же на мой вопрос о Чалом21 Вы ничего не ответили?
ІР НБУВ, ф. І, спр. 48895, арк. 1–2 зв. Автограф.

№ 3
г. Кутаис 4 сентября [18]95 г.

Многоуважаемый Павел Игнатьевич
Очень прискорбно было известие о Вашей болезни22. Что с Вами

и чем Вы больны? Не помогут ли Вам наши минеральные воды? Вашу



Персоналії

269

книжку я передал учителям словесности и отзыв их внесу на рассмотрение
педагогического совета (таков у нас порядок), о котором постараюсь Вам
сообщить своевременно. Надеюсь получить от Вас еще весточку, прошу
принять уверение в моем всегдашнем к Вам уважении.

Всегда Вам преданный          А. И. Стоянов
P. S. А помните Вы нашу последнюю переписку, в которой мы с Вами

говорили по старому?
ІР НБУВ, ф. І, спр. 48896, арк. 1. Автограф.

№ 4
г. Кутаис 2 октября [18]95 г.

Дорогой Павел Игнатьевич
Больно было читать Ваше письмо. Уповаю, что здоровье Ваше по-

правится – и Вы еще увидите лучшие дни. Не пренебрегайте надеждою
поправить здоровье нашими водами. Я два раза умирал на Кавказе (второй
раз в этом году) и оба раза они спасли меня.

Что Вам сказать о себе? Я тридцатый год живу на Кавказе и семнад-
цатый директорствую в Кутаисе. Последние одинадцать лет облюбовал
землю – купил себе дикую пустынь под Батумом, где провожу все свобод-
ное время в общении с матерью природою, у синего моря. Женат давно и
у меня трое детей (старший сын в 5 классе). К несчастью, жена – больной
человек и это омрачает мою жизнь. Я постарел тоже – и весь седой, но
дух мой и сердце остались те же – и я мысленно переношусь у славный
Киев и дружески Вас обнимаю. Как бы мне хотелось повидать Вас!
У меня есть какое-то предчувствие, что мы с Вами еще увидимся до от-
правления в поля Елисейские.

Всегда Вас искренно любящий          А. И. Стоянов
P. S. Пишите. Скажите Рубинштейну, что он со мной поступил жес-

токо. Был у меня в Кутаисе, обещал писать – и до сих пор ни слова.
ІР НБУБ, ф. 1, спр. 48897, арк. 1–1 зв. Автограф.
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Надія Павловська

ВІДНАЙДЕНО ПОВНИЙ ТЕКСТ ВІДОМОГО ДЖЕРЕЛА

Документ, текст якого подається нижче, раніше не публікувався.
Правда, його фрагмент, що зберігається в Центральному державному архіві
вищих органів влади та управління України, вже привертав увагу дослід-
ників історії архівної справи. Так, О. Г. Мітюков назвав це історичне дже-
рело “доповідною запискою колегії Головарху”1. Як бачимо, автором до-
кумента вважався колектив. Не можна стверджувати, що такий висновок
цілком суперечить істині, адже наприкінці тексту документа, на який по-
слався науковець, написано – “Член коллегии Главарха2”, без зазначення
його прізвища й імені.

Однак, як нам вдалося встановити, в Державному архіві Харківської
області у фонді Харківської губернської комісії по вилученню та утилізації
непотрібних архівних матеріалів серед документів, віднесених до 1921 р.
(датування хибне – документ, як видно з його змісту, складено після
15 червня 1922 р.), зберігається повний текст доповідної записки, в якому
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після слів “Член коллегии Главарха” стоїть власноручний авторський під-
пис – “Веретенников”3. У підготовленій В. І. Веретенниковим4 доповіді на
ім’я голови Головного архівного управління М. О. Скрипника5 зроблено
детальний огляд діяльності українських архівістів у центрі і на місцях,
глибокий аналіз проблем архівної галузі України в 1921–1922 рр., серед
яких чи не найдошкульнішими були велика фінансова скрута, відсутність
приміщень для зберігання архівів, безперервні штатні скорочення і ре-
організації, шкода від бездумного полювання за папером “мисливців”
з Укрбумтресту. В. І. Веретенников відзначав, що неодноразове зменшення
упродовж року штатів Головарху та губернських архівних управлінь су-
проводжувалося організаційними змінами і негативно впливало на їхню
діяльність. Через брак коштів губархи не мали змоги організувати в на-
лежних обсягах перевезення архівних матеріалів, ремонт приміщень, охо-
рону архівів, додаткове залучення працівників до розбирання і система-
тизації документів. На діяльності архівних установ негативно позначався
слабкий контроль з боку Головарху, який, не маючи відповідних коштів для
проведення інструкторської роботи на місцях, обмежувався лише пош-
товими зв’язками. Для усунення зазначених недоліків, писав В. І. Веретен-
ников, необхідним було насамперед: “Забезпечення Головарху більш-менш
постійного, хоча б і скороченого до 12 чоловік, штату на більш подовжений
ніж 2–3 місяці період часу і надання необхідних деяких кредитів і ре-
сурсів на розбирання, охорону і початкову організацію архівів на Україні”6.

До тесту документа, що зберігається в Державному архіві Харківської
області, долучено додаток з інформацією про стан архівної справи на місцях.
Відзначимо, що в справі у ЦДАВО України доповідна записка (ф. 14, спр. 30,
арк. 4, 4 зв.) – подана без цього додатка, що знижує інформаційну цінність
джерела. Окремі аркуші додатка підшито у різних місцях справи і не сприй-
маються як єдиний документ (додаток до вищезгаданої доповідної записки).
Виявлений у Державному архіві Харківської області текст першоджерела
відкриває можливість ознайомитися з його повним змістом, а значить, –
відтворити цілісну картину стану архівної справи в тогочасній Україні. Пода-
ні в тексті додатка відомості про становище архівів справляють гнітюче
враження. Так, в Одеській губернії, відзначалося в ньому, архіви гинули
“от недостатка охраны и плохих помещений: погиб архив Управления гос-
имуществ XVIII–XIX вв., разграблен старый городской архив, истребляются
дела судебного архива, недостаточно охраненные от служащих и посетителей
юротдела…”7. Подібна ситуація була в інших губерніях.

Незадовільна організація архівної справи (у В. І. Веретенникова –
“весьма ненормальные условия”), зумовлена позбавленням фінансування
й державної підтримки, а звідси – відсутність будь-яких можливостей для
нормальної діяльності і втрата авторитету, змусили Головне архівне уп-
равління звернутися з клопотанням до ВУЦВК про реорганізацію установи
за прикладом РСФРР: здійснити перехід Головархіву у підпорядкування
ВУЦВК. Позитивне вирішення цього питання відбулося 3 січня 1923 р.,
коли Президія ВУЦВК затвердила положення про Центральне архівне уп-
равління (Укрцентрархів). На нашу думку, успіху цій справі прислужився
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(крім інших складників) вищезгаданий аналітичний документ, підготов-
лений професором В. І. Веретенниковим.

1 Мітюков О. Г. Радянське архівне будівництво на Україні (1917–1973). – К.: На-
ук. думка, 1975. – С. 43.

2 ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 30, арк. 4–4 зв.
3 Держархів Харківської обл., ф. 4366, cпр. 39, арк. 1–1 зв.
4 Василь Іванович Веретенников (1880–1942) – історик, архівознавець, архівіст,

один з основоположників архівістики в Україні.
5 Микола Олексійович Скрипник (13.01.1872 – 07.07.1933) – політичний та дер-

жавний діяч, організатор архівної справи в Україні, у 1921–1922 рр. очолював Головне
архівне управління України.

6 Держархів Харківської обл., ф. 4366, оп. 1, спр. 39, арк. 1 зв.
7 Там само, арк. 4.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА, ПІДГОТОВЛЕНА ЧЛЕНОМ КОЛЕГІЇ ГАУ ПРОФЕСОРОМ В. І. ВЕРЕ-
ТЕННИКОВИМ ГОЛОВІ ГАУ М. О. СКРИПНИКУ ПРО СТАН АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

[після 15 червня 1922 р.]
Главное архивное управление при Н.К.П. У.С.С.Р. работает при весьма

ненормальных условиях, вскоре уже обнаружившихся. Прежде всего пер-
воначальный штат Главарха в 39 работников, утвержденный комиссией
при ВУЦИКе, подвергался неоднократным сокращениям, что всегда со-
провождалось в большей или меньшей степени организационной ломкой
всего управления, аппарат которого только что начинал налаживаться для
нормальной работы. Первоначально Главарх приступил в сентябре 1921
года к своей работе, имея 22 сотрудника, имея в виду по мере развития
работы довести постепенно свой штат до нормы 39 человек; однако, в
ноябре того же 1921 г. Н.К.П. предложил Главарху сократить штат; Главарх
ходатайствовал о предоставлении ему штата хотя бы 25 сотрудников, со-
ответственно видоизменив свою организационную конструкцию. В этом
ходатайстве было отказано. В феврале 1922 г. Н.К.П. вновь предложил
сократить штат Главархива до 12–13 сотрудников и после ходатайства
Главарха в середине апреля штаты были наконец утверждены Нарком-
просом в количестве 15 человек, что, конечно, внесло изменения в конс-
трукцию Главарха. Наконец, 15 июля с. г. Н.К.П. было предложено Глав-
арху сократить штат до 8–9 сотрудников; после переговоров и соответст-
венных ходатайств число сотрудников увеличено до 10 человек, но так
как обойтись таким количеством в работе Главарха (включая и историко-
революционный отдел) никак нельзя, то в известной мере было раз-
решено (при еще не зафиксированных устных переговорах с Н.К.П.)
увеличить число сотрудников за счет уменьшения их оплаты, приглашая
для работы по совместительству (что позволяет платить одному ра-
ботнику половинный оклад). Такое сокращение, по мнению коллегии
Главарха, не может не отразится тяжело на работе Главарха и влечет за
собою дальнейшую ломку аппарата и новое приспособление его к новым
штатам, тем более это трудно, что нет никакой уверенности в том, что
через самый короткий промежуток времени Н.К.П. не будет вновь сокращать
рабочий аппарат Главарха. Трехкратная ломка аппарата Главарха в



Персоналії

273

* Йдеться, очевидно, про губархи.

продолжении 9 месяцев вклинивалась в текущую административно-научную
деятельность его, создавая постоянные нежелательные уклоны в его работе.

Не лучше в этом отношении было дело и с местными учреждениями.
Штаты губархов, первоначально определенные 15 человек, доведены ныне
до 3 человек, при чем у Н.К.П. есть намерения сократить и это число до 2
или даже 1 сотрудника.

Финансовое же положение местных учреждений почти совершенно
лишало их возможности вести работу: по смете Главарха, составленной в
декабре 1921 г., ему было отпущено на сметный период 49 тысяч руб[лей]
зол[отом], между тем, на январь, февраль и март Главарху было отпущено
всего по 1066 руб[лей] зол[отом] на каждый месяц, но так как Главархи*

организовались окончательно не ранее марта, то посланных им денег хва-
тило лишь на уплату жалования сотрудникам за март, а приступить к
организации архивной работы на местах оказалось невозможным за пол-
ным отсутствием средств, нужных на перевозку материалов, ремонт ар-
хивных помещений, принятие мер охраны, наем дополнительных сил на
разборку материалов и т. п. Были случаи, что местные тарифные отделы
профсоюза, зная размер переведенной губарху суммы, отказывались тари-
фицировать работников губарха в ввиду незначительности отпущенных
ему средств. С 1-го мая с. г. Главархив не производил вообще никаких
ассигнований и поднят определенно вопрос о полной передаче их на мест-
ные средства. В результате только что образовавшиеся губархи оказались
в катастрофическом финансовом положении, не успев не только развернуть
своей работы, но даже достаточно сконструироватся. А работники их раз-
бегаются от необеспеченности, и только самоотверженные усилия неко-
торых преданных делу сотрудников и маленькая денежная помощь на мес-
тах пока кое-как поддерживает полузатухшее дело.

Вторым тормозом к установлению нормальной деятельности Главарха
являлась необходимость тратить постоянные и большие усилия и много
времени и труда на выяснение и урегулирование взаимоотношений с Юг-
бумом (ныне Укрбумтрестом), каковой помимо и вопреки Главарху всячес-
ки приобретал архивный материал, без разбору предавал его уничтоже-
нию на своих фабриках, нарушая таким образом интересы архивного де-
ла. Много мешало нормальному течению деятельности Главарха постоян-
ное его отвлечение на эту трудную для Главарха по его бессилию борьбу.

Наконец, третьим тормозом нормальной деятельности Главарха была
неналаженность прочных сношений с периферией, что стала слабеть толь-
ко за последние 2–3 месяца; посылаемые почтой пакеты слишком часто
пропадали (до 50%), а живая связь путем посылки инспектора по скуд-
ности средств оказывалась для него недоступной.

Обеспечение Главарху более или менее прочного хотя бы и сокращен-
ного до 12 человек штата на более продолжительный чем 2–3 месяца пери-
од времени и предоставление надлежащих хотя [бы] некоторых кредитов
и ресурсов на разбор, охрану и начальную организацию архивов на Украи-
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не – вот то, что является необходимым для выведения Главархива из его ны-
нешнего ненормального положения, сковывающего размах его работы.

Член коллегии Главарха                          Веретенников
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЩИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВ[НОГО] АРХИВ[НОГО] УПРАВ[ЛЕНИЯ]
У.С.С.Р. ЗА ВРЕМЯ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

(3 сент[ября] 1921 г. – 15 июня 1922 г.)

За истекший девятимесячный период работы Глав[ного] арх[ивного]
упр[авления] его деятельность шла в трех направлениях:

А. Организационная деятельность состояла: 1) в установлении началь-
ного общего плана работы каждого из отделов; 2) в разработке проекта
декрета о ликвидации бывших архивных установлений (Ос[обой] всеук-
р[аинской] архив[ной] комиссии, архив[ных] секций и губкомиссий); 3) в
разработке общей инструкции по организации губ[ернских] арх[ивных]
управлений; 4) в выработке плана и положения о курсах для архивных
работников; 5) в решении ряда вопросов по размежевании с быв[шим]
Главмузеем НКП-са; 6) в разработке общих операционных планов Глав-
арха на первые месяцы его работы; 7) в выработке оснований и штатов
к устройству центральных архивов; 8) в разработке плана устройства науч-
но-справочной библиотеки при Главархе.

Б. Инструкционно-административная деятельность Главарха выра-
зилась: 1) в составлении проекта декрета об охране архивных материалов
(ныне – проводится, передан в Мал[ый] Совнарком); 2) в составлении и раз-
работке ряда инструкций общего значения: а) инструкция для составле-
ния архивных описей, б) инструкции для общей регистрации архивов,
в) инструкция инспекторам Главарха, г) инструкция по разработке архивов
(основная инструкция, около 60*, д) инструкция об учете архивов путем
непосредственного ознакомления с ними, е) инст[рукция] о распределении
архивных фондов по секциям, ж) инст[рукция] о разборе историко-рево-
люционных материалов, з) инстр[укция] по выдлению и использованию
ненужных архивных материалов; 3) в составлении инструкций, имею-
щих частное временное значение: а) инструкция об образовании губар-
хов, б) инструкция о порядке передачи дел губархам от губкомиссий и
архивных секций, в) инструкция о регистрации архивов чрез отделы уп-
равления губисполкомов, г) инструкция о приостановке разбора и пере-
дачи архивных материалов Югбуму, д) инструкция с анкетой предвари-
тельной регистрации главнейших архивов Украины.

В. Текущая, собственно административная деятельность Главарха
выражалась преимущественно: 1) в пересмотре штатов и в связи с этим
всего аппарата Главарха, 2) в распоряжении денежными средствами
и составлении смет на них, 3) в организации ряда частных мероприятий
по охране всякого рода архивных материалов от притязания на них Югбума
и Укрбумтреста, 4) в мерах по организации провинциальных учреждений

* Далі слово не читається.
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5) в решении ряда вопросов более мелкого характера (переход в другие
помещения архивов, конфликт Черниговского губюста и губархива и т. п.).

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА НА МЕСТАХ
На основании имеющихся в Главархе сведений положение архивного

дела на местах представляется в следующем виде.

1. КИЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
В Киеве зарегистрированы следующие архивы: 1) Штаба военного

округа, 2) Губ[ернского] правления, 3) Судебной палаты, 4) Окружного
суда, 5) Попечителя учебн[ого] округа, 6) Акцизного управления, 7) Конт-
рольной палаты, 8) Канцелярии губернатора. В настоящее время произ-
водится перевозка архивных материалов в специально отведенное для этой
цели здание б[ывшего] Софийского училища; ведется работа по регист-
рации и описанию архивных фондов

В мае с. г. организована в Киеве филия Главарха в составе 5 человек во
главе с товарищем Мияковским1.

Неотложными нуждами Киевской филии являются: ремонт здания
Софийского училища, отпуск средств на перевозку и описание архивных
материалов, а также на погашение крупной задолженности сотрудникам.
Для нужд филии с начала года было переведено 1234,8 руб. зол[отом]. На
ремонт здания, на перевозку и на погашение задолженности требуется
около 6 миллиардов рублей.

2. ХАРЬКОВСК[АЯ] ГУБ[ЕРНИЯ]
До настоящего времени зарегистрировано 22 архива в Харькове; со-

хранившиеся части 3 из них свезены в Центр[альный] истор[ический]
архив. Все остальные остались на местах, многие из них находятся в угро-
жающем положении, но не могут быть вывезены вследствие отсутствия
помещений, средств и сотрудников. Бумтрестом скупаются архивные ма-
териалы от учреждений. Принимаются меры пресечения.

В уезде начато выяснение положения архивов, при чем пока установ-
лено: 1) в г. Волчанске большинство местных городских архивов б[ывшей]
архивной секцией свезено в организованный ею местный научный архив,
ныне сотрудников и средств нет. Из архивных материалов выделяется чис-
тая бумага по требованию исполкома и военной власти; 2) из Купянска
необходимо вывезти старый XVIII века архив, 3/4 коего уже погибло. 3) в
Змиеве на бумажной фабрике Бумтреста обнаружено несколько тысяч пу-
дов архивных материалов, свезенных из разных мест. Необходима их раз-
борка, охрана и вывоз. Судьба многих ценных архивов в уездах еще не
выяснена. По некоторым данным архивы быстро тают.

Губарх существует с 8-го февраля с. г. в составе 3 лиц (вместо 15).
Намечается совместная работа с губбюро Истпарта.

Чтобы развернуть нормальную работу необходимы средства: а) на
приглашение до 10 сотрудников архивистов для работы в Харькове и уез-
дах, б) на подыскивание оборудования и задержания архивохранилища
для своза ценных материалов, в) на вывоз этих материалов.
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Из центра было переведено 283,80 руб. зол[отом]. С 1-го мая никаких
ассигнований не было, и личный состав за 2 месяца жалованья не получил.
Госснабжения нет. Местных ресурсов никаких не имеется.

3. ЧЕРНИГОВСК[АЯ] ГУБ[ЕРНИЯ]
Зарегистрировано 4 архива: 1) Архив Губ[ернского] прав[ления],

2) Окружного суда, 3) Казенной палаты и 4) Дворянск[ого] собрания. Ар-
хивы ценны по значительному количеству документов XVIII столетия из
административных и судебных учреждений Гетманщины. Почти все ар-
хивы пострадали от расхищения: помещения мало безопасны (так, на-
пример, архив Губправления был взломан и подвергся ограблению).

Губарх организован в мае с. г. Заведующим губарха назначен т. Жда-
нович2.

Местных средств пока нет; полученные средства от Главарха совер-
шенно недостаточны даже для оплаты сотрудникам.

Необходимо привести в надлежащий вид архивохранилища гаран-
тирующий их безопасность, отпустить средства на перевозку и описание
ценных архивных материалов, подыскать для них соответствующее по-
мещение, подобрать кадр необходимых сотрудников. Из центра было пе-
реведено с начала года 305,76 руб. зол[отом].

4. ОДЕССКАЯ ГУБ[ЕРНИЯ]
Архивы гибнут от недостатка охраны и плохих помещений: погиб

архив Упр[авления] гос[ударственных] имуществ XVIII–XIX вв., разграб-
лен старый городской архив, истребляются дела судебного архива, недос-
таточно охраненные от служащих и посетителей Юротдела. Никакого ра-
збора не производится.

С февраля 1920 г. организовано архивное управление по плану
Р.С.Ф.С.Р., ныне приняты меры к преобразованию его.

С 1-го апреля 1921 г. был прекращен отпуск средств, с 1-го октября 1921 г.
прекращена выдача жалования сотрудникам. Местных средств пока не
имеется. Главархом переведено всего 281,76 руб. зол[отом].

Необходимы охрана и спасение гибнущих архивных материалов. Же-
лательна концентрация их, что требует больших затрат.

5. ПОЛТАВСКАЯ ГУБ[ЕРНИЯ]
Имеется 5 архивов: 1) Духовной консистории, 2) Окружного суда,

3) Дворянского собрания 4) Губернск[ого] правления и Центральный
историческ[ий] архив. Архивохранилища сравнительно безопасны;
архивные материалы сохранены; уничтожены при утилизации Югбумом
лишь маловажные. В первых 4 архивах материалы находятся еще в полном
беспорядке. Имеются сведения об архивах в Лубнах, Миргороде и Ромнах.
Подробности еще неизвестны.

6-го мая с. г. организован губарх; заведующим его назначен т. Шкроба;
состав – 3 человека.

Сотрудники губарха не оплачены за последние 3 месяца; местных
средств пока нет; из центра было переведено всего 273,76 руб. зол[отом].
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Нет возможности за отсутствием средств приступить к надлежащему
разбору архивных материалов, хотя бы поверхностному.

6. ЕКАТЕРИНОСЛАВСК[АЯ] ГУБ[ЕРНИЯ]
Имеются 2 старых основных архива: Губернского правления и Ду-

ховной консистории. Из первого увезена часть материала Югбумом в 1920,
1921 годах, из консисторского тем же учреждением вывезен весь материал.
В марте с. г. губарху удалось часть своего материала вывезти на 22 авто-
мобилях. Имеется 4 архивных помещения: Центральный исторический
архив, Архив Революции, Губернского правления и Городской управы;
помещения их – бывш[ие] магазины – тесны и опасны в пожарном отно-
шении. С 1-го февраля с. г. учрежден губарх, заведующим его назначен
проф. Эварницкий3.

Историко-революционный архив содержится на местные средства.
Служащие Губарха не получали жалованья с 1-го февраля. Местных средств
пока нет. Задолженность губарха – 300 миллионов (перевозка материалов
из складов Югбума – 100 миллионов (неоплаченное жалованье сотрудни-
кам губарха – 200 миллионов). Из центра переведено 231,76 руб. зол[отом].

Необходимы охрана и особенно разбор архивных материалов, при
перевозке совершенно перепутанных.

7. ПОДОЛЬСКАЯ ГУБ[ЕРНИЯ]
В городе Виннице зарегистрировано 11 архивов, которые сосредото-

чены в крепости; только архив Судебной палаты находится в особом по-
мещении, сравнительно безопасном. Архивные материалы не имеют описи
и еще не разобраны.

Послано циркулярное предложение об организации губарха. Ответа
пока нет.

С мая 1921 года сотрудники архивной секции не получали жалования.
Местных средств пока не имеется. Из центра переведено всего 273,76 руб.
зол[отом].

Необходим хотя бы самый предварительный разбор архивных мате-
риалов, что невозможно почти при полном отсутствии средств.

8. ЗАПОРОЖСКАЯ ГУБ[ЕРНИЯ]
Имеется 4 архивных хранилища: Народного дома, Губнаробраза, Ком-

хоза и Губземотдела. Уничтожены: Дворянский архив и Судебные. Ар-
хивные помещения небезопасны в пожарном отношении.

Дважды было послано предложение об учреждении губарха, но ответа
не имеется; по-видимому, имеется архивная секция Губполитпросвета.
Пока архивное дело финансируется им же.

Архивы еще не разобраны и тем более еще не описаны.

9. НИКОЛАЕВСКАЯ ГУБ[ЕРНИЯ]
В городе Херсоне приступлено к организации Губ[ернского] истори-

ч[еского] архива. Было послано предложение об организации в Николаеве
губарха, но ответ еще но получен.
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* Пункт 3 у переліку відсутній.

10. ВОЛЫНСКАЯ ГУБ[ЕРНИЯ]
В гор[оде] Житомире губарх учрежден 20 мая с. г. Заведующим на-

значен т. Фортинский4; других сведений нет.

Все вышеизложенное ведет к установлению следующих общих поло-
жений: 1) Архивные материалы на территории Украины зарегистрированы
только в большей своей части, но далеко не в целом; возможно, очень
ценные их части находятся еще вне регистрации. 2) Зарегистрированные
уже материалы должны быть в достаточной мере охранены. До сего вре-
мени, несмотря на старания Главарха, архивные материалы продолжают
уничтожаться. Почти никакая работа по надлежащему, хотя бы самому
первичному разбору этих зарегистрированных материалов не ведется за
отсутствием для того надлежащих средств*. 4) Положение (к данному мо-
менту) организации архивного строительства в провинции не дает воз-
можности надеяться на улучшение дела, ибо все начинания архивных
учреждений терпят в этом неудачу за отсутствием средств и малой под-
держкой такой работы на местах. 5) Каждый месяц промедления в ре-
гистрации и охране архивных материалов несет за собою все большее
уничтожение того материала, среди которого есть много ценного для
истории революции.

Держархів Харківської обл., ф. 4366, спр. 39, арк. 1–5.

КОМЕНТАРІ
1. Міяковський Володимир Варлаамович (17.07.1888 – 22.03.1972) – історик,

архівіст, літературознавець.
2. Жданович Яків Миколайович (18.03.1885 – 05.04.1953) – історик, архівіст.
3. Эварницкий – Яворницький Дмитро Іванович (26.10.1855 – 05.08.1940) –

історик, археолог, фольклорист, етнограф, лексикограф, архівіст, археограф, му-
зеєзнавець.

4. Фортинський Орест Оксентійович (23.12.1862 – ?) – історик, архівіст,
археограф, краєзнавець.
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Татьяна Ананьева

СТРАНИЦА КИЕВСКОЙ МЕМУАРИСТИКИ НАЧАЛА XIX в.

Два великих физика, беседовавшие на заре ядерно-космической эры,
обменялись фразами, которые могли бы послужить эпиграфом к тому раз-
делу источниковедения, который посвящен дневникам1. Сообщая, что со-
бирается завести дневник, Лео Сцилард добавил: “Я не думаю публиковать
его: я просто хочу записывать некоторые факты, чтобы Бог был в курсе
дела”. “А тебе не кажется, что Бог и так знает факты?” – удивился Нобе-
левский лауреат Ганс Бете. “Да, – отвечал Сцилард, – факты-то он знает,
но ему неизвестна моя версия этих фактов”2.

Именно эта, как бы невзначай подмеченная, уникальная способность
дневников сохранять не только фактическую, но и психологическую
достоверность сделала их “незаменимым утешением пишущего и настоя-
щим наслаждением читающего3”.

Правда, прежде, чем дневники стали “историей себя” для авторов
и психологической прозой для читателей, они прошли большую эволюцию.
Дневниковая форма фиксации событий стала явлением повседневной жиз-
ни в Новое время. В России дневники как самостоятельный вид источни-
ков появились с начала XVIII в. Глобальные реформы породили острое
осознание стремительной переменчивости окружающего мира. Деловая
жизнь, юридическая и политическая сферы, повседневный быт – отовсюду
шли сигналы того, что понимание долговременных последствий невоз-
можно без знания порой едва заметных причин. Необходимо располагать
информацией о происходящем, иметь возможность точно воспроизвести
ход, последовательность событий, роль их участников – это становилось
все очевиднее.

Новое делопроизводство, сложившееся вследствие административных
преобразований, откликнулось на новые явления введением разнообраз-
ных “журналов”, которые “пошагово” фиксировали деятельность госу-
дарства от жизни двора (камер-фурьерские журналы) до морских походов
флота (корабельные журналы). Несмотря на различия, всех их объединил
календарь – второй укротитель хаоса (после алфавита, замеченного А. Ге-
нисом).

С конца XVIII в. в календарную канву и фактологическую начинку
вплетаются личные переживания. Дневники становятся “свидетельствами
о себе”. Личные дневники появляются тогда, когда под влиянием сенти-
ментализма события личной жизни становятся предметом рефлексии,
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а приватные обстоятельства, ранее тщательно скрывавшиеся, выходят из-
за кулис на авансцену. Форму записей подсказало официальное делопро-
изводство. Ведение служебных журналов создало навык подневных за-
писей и поначалу влияло на тематику и стиль личных дневников, авторами
которых на первых порах были преимущественно (если не исключительно)
люди, несшие ту или иную службу…

В ходе эволюции дневники аккумулировали свойства “промежуточ-
ных” форм. Они стали универсальными эго-документами с широким
спектром функций. Дневниковые записи варьируются по своему содер-
жанию от амбарной книги до истории самопознания и философии повсед-
невной жизни. Многофункциональность дневников становится особенно
красноречивой, когда одно лицо ведет несколько дневников, специализируя
их на отдельных функциях: например, ежедневник с упрощенной функ-
цией пунктуальности, имеющий предписывающий характер; дневник-опи-
сание личных впечатлений и т. д. Классический пример – корпус дневни-
ков Л. Н. Толстого, который “вел учет своей жизни в нескольких парал-
лельных формах

4
”: основной дневник был доступен членам семьи; “тай-

ный дневник” – “для одного себя”; записные книжки, которые всегда были
при себе; альманахи, упорядоченные календарем, для афоризмов.

Киевский дневник, которому посвящена данная публикация, пред-
ставляет большой источниковедческий интерес, в том числе и как еще
один пример такой “сортировки”, но не только.

Надо признать, что в интеллектуальной истории Киева мемуаристика
находилась на периферии научных исследований. Последствия этой ис-
точниковедческой лакуны особенно ощутимы для Киева начала XIX века –
“глухого, темного промежутка между эпохою летописей и эпохою газет,
… слегка и прерывисто освещаемого для нас случайными известиями
мемуаристов и киевских почитателей”. Эту характеристику дал профессор
Киевской духовной академии Ф. Терновский, один из немногих, кто по-
святил (в 1880-х годах) ряд своих исследований киевским источникам
личного происхождения5. Отмеченные Терновским дефицит источников
и недостаточное внимание исследователей к имеющимся киевским текстам
упрощали и искажали картину интеллектуального состояния города в один
из интереснейших периодов его развития. Ведь именно в первой половине
XIX в. четко обозначились черты мыслительной культуры, фиксирующей
становление нового исторического сознания. В частности, в это время
приходит углубленное понимание исторической ценности памятников.
И именно Киев был первым историческим городом, в котором на заре
становления отечественной археологии была осуществлена масштабная
работа по раскрытию древнерусских памятников. В течение всего десяти
лет (1820–1830-е гг.) были раскопаны Десятинная церковь, Золотые ворота,
Ирининская церковь и ряд других памятников.

В 1843 году “Москвитянин”, издаваемый М. П. Погодиным, опубли-
ковал “Перечень замечательнейших событий, новостей и перемен, слу-
чившихся в Киеве в продолжение последних десяти лет – от 1832 до
1842 г.”6 Первыми из таких событий названы “открытия древностей” (ко-
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торые несколько нарушали обозначенные автором хронологические рам-
ки). Описав раскопанные остатки Золотых ворот и Ирининской церкви,
автор выразил уверенность, что “эти и прежние открытия в Киеве древ-
ностей служат верным залогом того, что, с течением времени, русская
древнейшая столица приобретет или возвратит себе некоторые останки
своей древней памяти, славы, богатства …” Особое значение этих архео-
логических памятников он объяснял тем, что “Киев такой город, у которого
больше несравненно красы и славы погребено под землею, чем сколько
есть теперь на виду. Несколько племен попирало ногами Святыню и древ-
ность Киева: не нашему ли веку, воскресившему Помпеи и Геркулан, …
суждено освободить из подземного мрака святые драгоценности отечест-
венной старины?”7.

Таким образом, исторический статус города напрямую связывался с
открытием археологических памятников. Киев определенно ассоцииро-
вался с большим центром, не только обладавшим великим прошлым, но
и обещавшим славное будущее. Город занял лидирующую позицию в ос-
вещении исторических открытий, которые вызывали интерес читающей
публики. “Мы желали бы иметь подобные перечни и о прочих главных
городах наших – о Нижнем Новгороде, Одессе – даже о Москве, Петербурге
у нас нет таких обозрений”

8
.

Все упомянутые в статье археологические открітия проходили при
непосредственном участии “чиновника 5 класса” Кондрата Андреевича
Лохвицкого, которому принадлежал интересующий нас дневник. По сов-
ременным данным он был автором всех раскопок, кроме Десятинной церк-
ви, где поначалу он не играл самостоятельной роли.

К. Лохвицкий разделил историографическую судьбу тех персонажей
с вненаучной биографией, которые оказались причастны к развитию науч-
ных знаний. Историческая наука не забывала о нем, прояснив фактоло-
гическую канву его жизни, уточнив ее даты и оценив деятельность в диа-
пазоне характеристик от уничижительных до одобрительных9. Но в этом
дискурсивном бытии он подвергся трансформациям, которые удобно про-
следить по энциклопедическим статьям. Если в словаре Брокгауза и Еф-
рона он в первую очередь – мистик, а уже затем – археолог, который в
“последнее время жизни занимался археологией и сделал в Киеве несколь-
ко открытий”10, то в словаре конца 1980-х гг. о мистицизме, естественно,
не сказано ни слова, зато отмечено, что Лохвицкий – “украинский архео-
лог”, который в Киеве “проводил археологические исследования”11. Сов-
ременному читателю без объяснений понятна идеологическая подоплека
редактирования дефиниций. Но ею далеко не исчерпываются причины
смены формулировок. Сама факультетская наука производила отбор из
личной истории человека то, что могло быть использовано для ре-
конструкции развития ее институтов. Сосредоточенность на “внешней”
истории риторически отстраняла то, что Й. Хейзинга назвал “жизненным
процессом” в науке, в том числе – личные тексты и жесты, жизненные
позиции и поиски. Так что есть историографическая закономерность
в том, что исследователи обходили вниманием дневник К. Лохвицкого,
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который наверняка листали, поскольку он подшит частями в конволюты,
вперемешку с другими документами.

Линейная биография К. Лохвицкого, расписанная по рубрикам фор-
мулярного списка, – типичная для своего времени. 25 позиций-дат фор-
мулярного списка12 фиксируют этапы его служебной карьеры с 1790 г.: с
первой должности копииста сенатской экспедиции государственных сче-
тов, и до 1834 г., когда Лохвицкий “по прошению” определен чиновником
особых поручений при киевском, подольском и волынском генерал-гу-
бернаторе. Почти тридцать лет он медленно, преодолевая препоны, под-
нимался по ступеням “Табели о рангах”, выслужил в 1816 г. 5-й класс
(статский советник). Дважды, обвиненный в клевете, был осужден, дока-
зывал невиновность, продолжал службу. Одним словом, исходя из фор-
мулярного списка, карьера выглядела бы вполне заурядной, если бы не
несколько строчек в самом конце его, которые запечатлели факты, пол-
ностью преображающие биографическое пространство этого, на первый
взгляд, дюжинного человека.

Первая запись – о том, что 28 апреля 1833 года он признан соревно-
вателем Московского общества истории и древностей. А несколькими
строчками ниже выясняется, что “находясь в Киеве с 1824 года, занимается
раскрытием отечественных древностей”13. Тему древностей в формулярном
списке ничто не предвещает.

Но оказывается, одновременно с монологом формулярного списка шел
диалог человека с самим собой, окружающим миром, с эпохой. Правильнее
сказать – не диалог, а диалоги. Потому что наряду с реальностью повсед-
невной жизни он существовал в реальности, созданной его воображением.
Каждая из реальностей “продиктовала” свои тексты К. Лохвицкому.

В начале XIX в. он, живя попеременно в Москве и в Петербурге, писал
“Записки, самою истиною совести внушаемые – для памяти14” и “Записку
что случится с нового столетия со мною”, которая была его дневником15.
Автор первых “Записок”, хотя и “не был совершенно чужд желания сос-
тавить себе карьеру”, все же представал в них “бедным и уединенным
чудаком, смотрящим на мир сквозь призму своих мистических мечтаний16”.
Рано осиротевший К. Лохвицкий17 – певчий Московского благородного
пансиона – познакомился с профессором Московского университета, пер-
вым председателем Московского общества истории и древностей россий-
ских Х. А. Чеботаревым, “попросился на учебу”, а в итоге был взят на
воспитание с заверениями, “что они примут меня как сына”18. Он “жил в
области сновидений по крайней мере столько же, сколько в области дейс-
твительной жизни”19.

Но у этого глубоко личного, полного мистических переживаний мира
были реальные ориентиры. Х. Чеботарев, подобно многим известным лю-
дям эпохи, был масоном. Его воспитанник вошел в новиковский кружок.
Несмотря на последовавший запрет масонских лож и гонения на Н. И. Но-
викова, отношения между “братьями-масонами” сохранялись. К. Лохвиц-
кий был знаком с влиятельнейшими особами своего времени. Но это был,
как сказали бы теперь, виртуальный мир личных отношений, основанных
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на ритуалах, запрещенных в мире реальном. И познавший искушение
равенством с сильными мира сего, Лохвицкий возвращался в реальный
мир мелкого чиновника.

Героя воображаемого мира первых “Записок” нелегко узнать в авторе
“Записки”-дневника. Активная общительность, хорошие манеры, поверх-
ностная, но широкая начитанность, умение делать долги и одалживать
деньги другим, умеренная карточная игра – помогают поддерживать полез-
ные знакомства. Каждый день – то визит к графу В. Г. Орлову20, В. Л. Бо-
ровиковскому21, то обед у П. И. Литки, то прогулка с Е. В. Карнеевым22,
П. Л. Вельяминовым, то аудиенция у Д. П. Трощинского23. Отправляясь
к последнему хлопотать о новом месте службы, он пишет личное письмо,
которое подает вместо устного изложения просьбы. Важно не то, что
Трощинский был удивлен, а то, что К. Лохвицкий в дневнике полностью
воспроизводит свое письмо и дословно – сказанное сановником. Когда
же речь идет о людях с невысоким социальным статусом, его стиль почти
телеграфный. И если в московском дневнике о самой служебной деятель-
ности нет ни слова, то потому, что его статус по службе слишком мал, и
он не пишет о себе-чиновнике, пока это низкий предмет для его жизне-
описания. Об этой стороне жизни он не говорит, а проговаривается.

Кажется только в одном случае для него не существует сословных
преград – в спорах, которые он ведет страстно и самозабвенно. В тех фраг-
ментах дневников, которые сохранились, нет ни одного упоминания о его
поражении в споре. Он с гордостью сообщает, что доказал, будто и среди
язычников были “праведные”, приводя в пример … Сократа и Конфуция.
В Киеве митрополит Евгений (Болховитинов) будет бессилен убедить ново-
испеченного археолога, что он раскопал хозяйственную яму, а не Крест
Апостола Андрея Первозванного24. К методам “доказательств” в спорах
мы еще вернемся, они хорошо описаны в киевском дневнике.

Вести споры помогало следование моде на образованность. Он ста-
рается произвести впечатление начитанного человека. Правда, книжные
покупки говорят о беспорядочном чтении от Беме и Фомы Кемпийского
до “начальных оснований химии”. Что касается его интереса к истории в
московско-петербургский период жизни, то определенно можно говорить
только о том, что его известная биография молчит о проявлениях такого
интереса. Если не считать единственное упоминание, что он “начал читать
всеобщую историю Шренкову”, но его записей об отношении к прочи-
танному нет.

Главный герой раннего дневника – это сам автор. Но чем больше он
претендует на незаурядность, тем очевиднее его зависимость от социаль-
ного сценария эпохи, от ритуала, от норм. И чем выше эта зависимость,
тем больше его амбиции и уверенность в собственной исключительности.
Используя типологию Ю. М. Лотмана, К. Лохвицкого, конечно, следует
отнести не к честолюбивым авантюристам XVIII в., а к самоотверженно
любящим славу “либералистам” начала XIX в. Психология честолюбия
претерпела изменения: идея личного утверждения, изменения собственного
статуса создала идеал деятельности во имя изменения мира. Любой чело-
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век, следуя парадигмам исторического поведения, сформированным на
великих образцах прошлого, мог добиться права на посвященную ему
страницу в истории. “Вера в собственное предназначение, представление
о том, что мир полон великих людей, составляли черту массовой психо-
логии для молодых дворян начала XIX в.”25 При такой жажде успеха и
славы мелкому столичному чиновнику было не обойтись без “гипертрофии
воображения” как компенсации за реальные неудачи. И сам двойной днев-
ник – это поиск социальной роли, синдром нереализованности, который
преследовал Лохвицкого всю жизнь. До тех пор, пока судьба не занесла
его в Киев.

Ему было около пятидесяти, когда он переехал в Киев26: он женат,
имеет дом на Подоле, служит “по герольдии” и “по прошению определен”
чиновником особых поручений при генерал-губернаторе. Этот практич-
ный, всюду сующий свой нос чиновник буквально спасает город от разо-
рения, добиваясь, чтобы казармы, освобождающие жителей от воинских
постоев, строились не за счет городского займа, а на средства казны. Рискуя
собственной жизнью, он хлопочет о холерных больных в страшном для
Киева 1830-м году. И умудряется на Подоле (где базарная сутолока и тесный
мещанский быт) так поставить санитарную службу, что здесь смертность
от холеры ниже, чем на аристократическом Печерске. Трогательная деталь:
он убеждает врачей не писать умершим диагноз “холера”, чтобы дать родс-
твенникам хоть одно утешение: похоронить близких на территории клад-
бища, что было запрещено для холерных. Это не единственный случай,
когда, будучи уверен в благородстве цели, он готов был изменить “диагноз”.
Он стал настоящим “киевским оригиналом” или, как сказал бы Н. Лесков,
“антиком”.

В обширном кругу киевских знакомых К. Лохвицкого скоро оказалось
большинство здешних начальственных лиц. Все они попадают на стра-
ницы его – теперь уже киевского – дневника. И вновь нужно уточнить,
что, конечно, он ведет два вида записей. “Журнал. Не готовясь” – сны,
стихи, большой текст о церковных постах, личные встречи, денежные
траты. “Журнал исходящий” – его официальная переписка, документы,
с отпусками и аннотациями. И вот, наконец, эта раздвоенность в текстах
и в жизни сменяется единой целью, которая связывает дневниковое прост-
ранство и внетекстовую реальность, превращает новую деятельность в
механизм достижения социального успеха, а личные дневниковые записи
входят в “историю”. Появляется “Журнал кориспондента Московского об-
щества истории и древностей”, который короткое время сосуществует с
“Журналом исходящим”, а затем (в 1833 году) поглощает его. Именно с
этой частью дневника, о которой теперь можно говорить в единственном
числе, знакомит данная публикация. Читатели дневника-“Журнала” за
1833 год попадают сразу в гущу событий, для понимания которых нужны
некоторые пояснения.

Помним, после раскопок Десятинной церкви в 1824 г. (в которых
К. Лохвицкий участвовал на вторых ролях и получил “боевое” крещение)
в археологическом действе наступил антракт. Однако, оказывается дейст-
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вие продолжалось, но переместилось за кулисы. В течение нескольких
лет Кондрат Андреевич, сменив заступ на перо, готовит бумажную “почву”
для будущих археологических свершений. В центре его внимания остается
Десятинная церковь. Поводом к этому, как он сам объяснил, послужило
задание от неожиданного в этой истории лица – командующего 1-й Армией
генерал-фельдмаршала графа Ф. В. Остен-Сакена. В 1826 г. он, “по до-
шедшему к нему сведению о всех происшествиях раскрытия Десятинной
церкви в Киеве”, пожелал “что-либо иметь из найденных древностей”27 и
через армейского штаб-лекаря Баталина, направлявшегося в Киев, передал
соответствующую просьбу Лохвицкому. “В удовлетворение благоволения
сего знаменитого мужа, послано несколько вещей из освященных древ-
ностей”28. Нет сомнений, что “по дошедшему к нему сведению” означает,
что сам он описал графу свои археологические подвиги, о которых вряд
ли догадывались даже непосредственные участники.

Тем временем в Киев из Петербурга был направлен архитектор
Н. Ефимов для снятия планов фундаментов церкви. Планы он снял, но
дело обернулось скандалом, не затихавшим долгие годы. Даже мнимая
(как в данном случае) угроза его монополии на раскопки беспокоила
К. Лохвицкого. А тот факт, что она исходила от лица, имевшего табельный
14 класс, вызывал негодование. Человек, занимавший низшую ступень
служебной лестницы, не мог быть компетентнее “его высокородия”29.

В конце 1827 г. Ф. Остен-Сакен, уже будучи в Киеве, вместе с митро-
политом Евгением осматривал место раскопок Десятинной церкви и по-
ручил К. Лохвицкому составить издание с полным описанием, рисунка-
ми, планами церкви. Поручение влиятельной особы окрылило его. Такое
покровительство открывало хорошие перспективы для всего проекта от
получения следующего чина до начертания его имени на скрижалях Ис-
тории. (Заметим, искренность увлечения Лохвицкого изысканием древ-
ностей не подвергается сомнению. Речь идет только о мотивации этого
увлечения).

Фрагментарность сохранившегося дневника не позволяет полностью
представить масштабы рекламной кампании, проведенной К. Лохвицким.
Но даже сохранившееся поражает размахом. Великая княгиня Елена Пав-
ловна, графиня А. А. Орлова-Чесменская, министры (в том числе Канкрин
и Блудов), митрополиты, военачальники – получают чертежи планов, ри-
сунки находок, исторические записки, найденные предметы. Уже в 1825 г.
известный меценат и страстный коллекционер Н. П. Румянцев расспра-
шивал у митрополита Евгения об уникальных киевских вещах. “Визан-
тийская медаль, которую оценивает г. Келлер до 200 р., давно продана
хозяином какому-то поляку за 100 рублей”, – отвечал митрополит на один
из запросов. Но в тексте, зачеркнутом после слов “200 р.”, было сказано:
“принадлежащую в Киеве находящемуся 5 класса чиновнику Кодрату Анд-
реевичу Лохвицкому. Если Ваше Сиятельство поручите Берлинскому, то
он у него ее выпросит”30. Это подношение не состоялось, в отличие от
многих и многих других. Особый интерес вызывали нумизматические
подарки. В качестве нброчных приходилось выступать высоким киевским
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особам, киевский генерал-губернатор граф В. В. Левашов вез для Лохвиц-
кого пакет из Петербурга от графа П. Д. Киселева. В ответном письме31 в
январе 1835 г. Лохвицкий благодарит “чувствительнейше” за присланные
Киселевым “редкие медали Республики Римской” (римские монеты). “За
сей драгоценный подарок осмеливаюсь вручить Вашему высокопревос-
ходительству… русских и других древних монет с надписям серебряных
и золотых № 12-ть, каких я достал в Киеве. Удостойте принять благо-
склонно малоценную сию древность от любителя древносте32…” “Мало-
ценная древность” – этикетная форма, сопровождающая подарок
вышестоящему лицу. И даритель и получатель могли оценить вещи, а сле-
довательно – и сам факт дарения. О подобных подношениях упомина-
лось только в личной переписке. В дневнике речь шла не о “малоцен-
ных”, а о “священных” древностях.

Активное использование религиозно-мистической риторики в днев-
нике отражает не столько набожность его автора (при том, что К. Лохви-
цкий был набожным), сколько необходимое обращение к религиозной ар-
гументации, которая прошла вековую апробацию. Но он легко осущест-
вляет конверсию религиозной риторики в государственно-идеологическую
либо в риторику научной доказательности. Там же, где ресурса этих двух
последних не хватает (что случается нередко), на помощь приходит про-
веренная веками авторитетная топика сакрального.

Отсутствие стереотипов восприятия археологической деятельности
было большой помехой для ведения масштабных раскопок. Тем более,
что в существовавшей номенклатуре стереотипов раскапывание земли ас-
социировалось с кладоискательством, ведовством и т. п. Сложности воз-
никали даже при проведении “подписки” – пожертвования денег на рас-
копки с внесением имени жертвователя в особый список. Эта форма кол-
лективного меценатства, известная в литературно-издательской жизни,
на археологической ниве встретила мало сочувствия у киевлян. Чтобы
получить 25 руб. “на раскрытие древностей” от киевского предводителя
дворянства Н. Бутовича, К. Лохвицкий прежде одолжил ему 2 тыс. рублей.
А киевский войт Г. Киселевский (в мае 1832 г.), по его словам, “формально
и от себя и от всего города Киева отказал. Сказал при том: что с того поль-
зы? Может в раскрытой яме с пшеницей чума есть? Как бы нам что дали!
А от сего может быть нарекание”. Это был как раз тот частный случай,
когда возникала необходимость обращаться как к ответному аргументу к
топике христианской традиции для освоения новых, не вписывающихся
в традиционные представления ситуаций, осуществить сакрализацию но-
вых мирских понятий, не имевших до этого самостоятельной ценности в
глазах общества33. Лохвицкий прекрасно справился с этой задачей. Стран-
ный эпизод, связанный с поиском Креста Апостола Андрея Первозванного
и якобы сделанной эпохальной находкой, в указанном контексте теряет
черты клинической нелепости. Этот мучительный, рискованный проект,
испортивший отношения археолога с Киевским митрополитом, исполнил
свою главную роль, ради которой (вряд ли вполне осознанно) был осу-
ществлен. (Кстати, это единственное археологическое начинание, в кото-
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ром не только осуществление, но и сама идея принадлежит лично Лох-
вицкому34).

Примечательно, что проект начат был со ссылок на книгу митрополита
Евгения “Описание Киевософийского собора и Киевской иерархии” (Киев,
1825 г.), где, говоря “о начатках христианской веры в Киеве”, Евгений
изложил “сказание преподобного Нестора” об Апостоле Андрее Перво-
званном, дошедшем до гор киевских и возвестившем, “что на горах сих
возсияет благодать Божия”. Затем, приведя сведения других авторов, мит-
рополит заключил: “Как бы то ни было, но Церковь Российская приняла
уже сие мнение, и на месте, где почитается св. Апостол Андрей водрузив-
шим крест, издавна в память сего существовала деревянная церковь” и т. д.35

В изложении археолога смысл фраз Евгения становился неузнавае-
мым. Чем чаще К. Лохвицкий пересказывал нужные фразы, тем больше
его слова отдалялись от смысла его источника и наполнялись нужным
ему содержанием. И он упорно использует эту креативную функцию ци-
таты, интуитивно чувствуя, что чем выше индекс цитирования, тем выше
претензии на истинность того смысла, который породила цитата, будучи
лишена контекста. Отсюда эти частые повторы даже в дневнике.

Первое обоснование раскопок на “крестовоздвиженском месте” Конд-
рат Андреевич сформулировал 11 апреля 1832 г. Эта запись заслуживает,
чтобы быть приведенной полностью, поскольку в ней импульсивно про-
говорена и мотивация, и представления о высокой санкции деятельности,
авторитетность источников и свидетелей: “При обозрении моем на Старом
Киеве между Андреевскою и Трехсвятительскою церквами отрыл я камень
из фундаментальной стены под землею скрытой. Камень сей красный так
называемый яшма кровавая в 30-ть фунтов. И точно такой из каковых
камней построены фундаментальные стены старой Десятинной церкви.
При сем отрытии был свидетелем господин полицейский чиновник част-
ный пристав 4-й части города Киева капитан Попович Тимофей Ва-
сильевич.

Сие место знаменито по тому, что на оном Крест водрузил Святой
Апостол Андрей Первозванный, и как по преданиям историографов после
водружения чрез двести лет построена была церковь Воздвижения Живот-
ворящего Креста Господня. Подли сего места построен был и дворец Св.
Равноапостольного князя Владимира.

В Высочайшем повелении от 20-го июля 1824 года, между прочим
предписано всем гражданским губернаторам: “сведения тяковые /: о древ-
ностях :/ вероятно могут быть получены и от частных лиц” - далее “почему
весьма полезно было бы в таких случаях войти в сношение с сими лицами
и приличным образом просить их о содействии в сих полезных откры-
тиях”. К сему Месту из уважения в Бозе почивающий Государь I-й импе-
ратор всероссийский Петр Великий учредил орден Крест Святого Апос-
тола Андрея Первозванного Распятие, на голубой ленте чрез плечо со
Звездою”.

Через три дня у Кондрата Андреевича, успевшего весь город оповес-
тить о начатых поисках, “произошол спор: одни одобряют поступок мой
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раскрывать древности киевские, а другие порочут. Но знаменитые исто-
риографы митрополит Киевский и Галицкий Евгений и его викарный
архиепископ Кирил не токмо одобряют сей труд но и утверждают, что
точно на сем месте должен быть водружен Крест Св. Апостолом Андреем
Первозванным, ибо на сем месте была церковь Воздвижения Честнаго и
Животворящаго Креста Господня. При этом месте и Св. великая княгиня
Ольга жила, где повествуют старожилы киевские был и дворец ее с до-
машнею церковью…” Митрополит, поначалу привлеченный как авторитет
(церковный сан усилен званием историографа), и предположить не мог,
каких масштабов достигнет скандал вокруг “крестовоздвиженского места”.
Хуже всего, что это место Андреевской горы в Киеве было заселено не
одно столетие, и естественно археологу стали попадаться различные пред-
меты, которые он тут же интерпретировал. Типичный пример: “подковы
женские и мужские простолюдинов видно богомольцы потеряли из под
сапогов”. Понятно, что первая же находка больших кусков дерева была
объявлена кусками креста, гнилая пшеница в хлебной яме – священной
древностью с места водружения креста (потому что мука служила для
просвир). А когда “рогожку сняли, под рогожкою открылся кнут что волов
погонять, /: пуга :/ а на кнуте лежал веревки верхний конец, а другой
конец опущен был сквозь пшеницу вниз”, в интерпретации помог Остен-
Сакен: “Обедать я ездил к фелдмаршалу Ф. В. фон дер Остен Сакену с
найденным кнутом в Воздвиженском месте. Граф взяв в руки сказал: Се-
годня празднует церковь российская в Киеве Святому князю Владимиру,
то это его кнут отрылся”.

Однако К. Лохвицкий начинает тиражировать не только цитаты, но и
сами находки. Сгнившая пшеница из хлебной ямы на “крестовоздвижен-
ском месте” в серебряных кувшинах с гравированными надписями рас-
сылается по уже знакомым петербургским адресам. Ее начинают заказы-
вать киевские дамы. Внимание привлечено, раскопки, начинавшиеся как
частное дело, по личное инициативе, на личные средства, становятся пуб-
личным событием. На камнях, выкопанных вблизи киевских святынь,
выбиты “Крест 12-ти конечный с именем Ангела. Сегодня: Святая царица
Александра по сторонам Креста, а сверху: Киев 1832-го 21-го апреля.
Камень с места водружения Креста Святым Апостолом Анд-
реем Первозванным; – сбоку Кодрат Лохвицкий”. Вот и скрижали
Истории!

Неожиданным препятствием на этом головокружительном пути к ус-
пеху становится митрополит Евгений. Для него не могло быть двух мнений
о том, что именно нашел К. Лохвицкий. Летом 1832 г. митрополит пытае-
тся образумить археолога: “показывал мне из польского сочинения на ру-
ском языке, что будто комендантский дом был ниже церкви Десятинной,
а в Прологе напечатано что близ церкви”. Понятно, что любые аргументы
были бессильны, в его восприятии актуальный смысл высказываний Ев-
гения был совершенно иным. “Наш Архипастырь, член общества оного
задерживает и сумневается в том святом месте (курсив наш. – Т. А.),
которое сам в истории о Киевософийском соборе указывает на 2-й стр.”, –
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жаловался Лохвицкий в Московское общество истории и древностей.
Приговор археолога с присущей ему оперативностью доводился до сведе-
ния многих: “И кому бы следовало защищать сию истину святую (т. е.
митрополит Евгений. – Т. А.), тот против здравого разсудка и против со-
вести сумневается о месте водружения Креста Господня”. Привыкший к конф-
ликтам с высоким начальством, Лохвицкий и в данном случае не терялся.
Его героизм и жертвенность в защите “святой истины” от неверия иерарха
Церкви должны были создать ему ореол мученика, для подтверждения
которого было необходимо покаяние “виновного”, ведь другого способа
доказать, что затеянная Лохвицким археологическая склока – борьба за
истину, не было.

В дневнике появляется сцена чтения митрополитом Записки К. Лох-
вицкого. Автор дневника на бумаге “воссоздает” то, что было недоступно
ему в реальности. В прежние времена этот сюжет был бы запечатлен в
другом дневнике, теперь остается единое пространство текста для вооб-
ражаемого и реального. В придуманной сцене Лохвицкий как бы попадает
в личные покои митрополита, куда на самом деле были вхожи считанные
приближенные особы, и наблюдает его в обстоятельствах, созерцанием
которых не мог бы похвастаться, пожалуй, вообще никто, поскольку Ев-
гений никогда не допускал свидетелей личных переживаний. “Заставив”
митрополита пролить слезы над его Запиской, Лохвицкий привел поведе-
ние митрополита в соответствие с теми поведенческими нормами, которые
были понятны и свойственны самому автору дневника. Следы от “слез” –
хорошо известных вечных спутников покаяния – занимают в демонстра-
циях археолога почетное место рядом с его находками.

Оставляя читателя на этом эпизоде наедине с дневником 1833 года
и его автором, напомним, что в это самое время Киев стоял на пороге
своей исторической популярности, актуализировавшей статус города как
культурно-исторического явления.

… Делая записи в “журнале”, археолог Кондрат Андреевич Лохвиц-
кий, в отличие от физика Лео Сциларда, был абсолютно убежден, что он
начертает на скрижалях Истории не свою версию событий, а единственную
истинную правду о них. Какими бы ни были источниковедческие поправки
к его авторскому заблуждению, нельзя не признать, что покровительницей
К. Лохвицкого была не Лета, а Мнемосина – богиня памяти, а заодно
и мать девяти муз, одна из которых – муза Истории Клио.

Фрагменты дневника К. Лохвицкого хранятся в Институте рукописи
Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского (ф. II, 22948,
22949, 22951).

Публикация максимально сохраняет индивидуальные особенности ор-
фографии и пунктуации оригинала. Расшифровки авторских сокращений
поданы курсивом – господин. В соответствие с нормами современного
русского языка приведены: графика букв; слитное и раздельное написания
приставок, предлогов и частиц; написание окончаний прилагательных
мужского и среднего рода в родительном падеже единственного числа (-
аго/-яго заменено на -ого/-его); написание заглавных и строчных букв.
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ЖУРНАЛ кориспондента Московского общества истории и древностей1

чиновника 5-го класса и кавалера 4-й степени Св. Владимира Кодрата
Лохвицкого. О раскрытии древностей. Киевских.*

… 1833-й год
Генварь. Месяц.
15 числа. Получил я от господина статс секретаря Лонгинова2 высо-

чайше объявленное повеление, писанное от 4-го генваря № 6, что всепод-
данейшее прошение мое об открытом мною памятнике в Киеве Золотых
врат Ярославова* Георгия и о дозволении продолжать раскрытие древ-
ностей по высочайшему повелению препровождено сего числа к господину
киевскому военному губернатору3 .

Февраля 12-го числа 1833 года
Был у его Высокопреосвященства митрополита Киевского Евгения4

после обедни по долгу християнскому причаститься**. Он мне возвратил,
Отношение мое с запискою, /:О раскрытии Крестовоздвиженского места
где существовали две церкви в XIII-м и XVI-м веках в память на сем
месте водружения Креста Святым Апостолом Андреем:/ в Московское ис-
торическое Общество древностей. Сие Отношение с запискою вручено
было мною его Высокопреосвященству Евгению, яко почетному члену
оного Общества для препровождения в оное мая 24-го дня 1832-го года,
записка же подлинная засвидетельствованная киевским начальством – дво-
рянским предводителем, полицмейстером, архитектором и мною, с удос-
товерением явных натуральных признаков, что на сем месте должны быть
те Крестовоздвиженские церкви доказывающие историческую истину, что

* Так в оригинале.
** Написано неразборчиво. Даем вариант прочтения.
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* Написано неразборчиво. Даем вариант прочтения.
** 

Написано неразборчиво.

на сем месте водружен был Крест Св. Апостолом Андреем Первозванным.
Митрополит Евгений мне при возвращении лично сказал: Теперь можете
это послать в Общество. По приезде домой, развернул Отношение оное в
Общество с запискою моею. Увидел слезами закапанное, в трех местах,
на словах: “Месте, где желают россияне водрузить крест... Митрополиту
коликому* я о сем представил 14 мая. “Кодрат” подпись моего имени. Сие
меня чрезвычайно поразило. И я благодарил Бога действующего Духовною
силою животворящего Креста, Андреем Апостолом водруженного в России
на горе Киевской, где по пророчеству его находились две церкви, и где
теперь найдено место сего святого водружения – В сем случае выправился
я наверно, и узнал, что сей тайный Благочестивый митрополит Евгений
встает поутру весьма рано не пожже 4-х часов, не тревожа никого, сам
зажигает свечу посредством машинки само-зажигательской. Читает, пи-
шет, молится и плачет. Но в обществах при разговорах никогда невозможно
и подумать чтоб он был такой тайный исполненный силы Благочестия
потому и виду не подает, а все светское говорит.

13-го февраля 1833 года
По требованию его Высокопреосвященства Евгения послал я к нему

два плана Златых врат при последующем Отношении. – По отношению
господина Министра внутренних дел к Вашему Высокопреосвященству
упадаю в милостивейшее Благословение Ваше долгом почитаю поднести
копии планов с натуры снятого с видом Златых врат Ярославовых, мною
открытых; один для доставления его высокопревосходительству Димит-
рию Николаевичу Блудову а другой план с запискою при сем случае удос-
тойте принять для истории современных событий в святом уединении
творимых вами любезнейший мой благодетель.

17-го февраля 1833 года
Писал я в Москву к г-ну коллежскому советнику, Димитрию

Александровичу Л[…]** о картинах антиках, древних монетах и прочем. –
Послал к нему всеподданнейшее прошение мое и ответ С. С. Лонгинова.

Марта 5-го дня 1833 года
По совету приходского священника Киево-Подольско-Набережно-

Николаевской церкви Филиппа я расположен говеть на следующей неделе
чтоб в день Ангела своего причаститься святых тайн. А как сия неделя
Крестопоклонная, то пришло на мысль мне внести в церковь Крест дере-
вянный, сложенный из трех кусков сосновой жерди перетлевших в концах
и сохраненных в пшенице хлебной ямы найденной мною при разрытии
места Крестовоздвиженского где Св. Апостол Андрей, Крест, водрузил,
который освящен в оной церкви 29-го мая 1832-го года о чем и свиде-
тельство дано от оного священника духовника моего 1-го июня того же
года. Ночью к разсвету в молитве просил я Спасителя, чтоб он мне открыл:
внести ли мне сей Крест или нет? После сего задремал и вижу в видении
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голос моего духовника Филиппа, а слышу в его голосе слова Спасителя:
“Да просветится свет ваш пред человеками, да видят дела добрые и про-
славят Отца небесного”. Я очнулся. После сего был я у священника, ра-
сказал ему сновидение. Он мне благословил внести Крест в церковь. По-
винуясь гласу священному сего 7-го марта при восхождении солнца внесен
Крест в церковь Святителя Николая Набережного. И получил свидетельс-
тво о освящении сего Креста в сей же церкви сим же священником духов-
ным отцом моим Филиппом Петровским. – Начинаю говеть.

8-го марта 1833 года
После обедни в среду Крестопоклонную в церкве Св. Николая Киево-

Набережного отправил молебен Кресту Господню пред внесенным мною
деревянным Крестовоздвиженским.

9-е марта 1833 года
День моего рождения. И я в церкве слышал в Каноне читаемом свя-

щенником Филиппом моему Ангелу Кодрату в 3-м Эрмосе Первый Стих:
Месяца марта 10-го дня в Минеи: “Твердии Адаманти, убиваемии мечем,
и болезней видом приобщающеся терпеливо, чудному Богу нашему взы-
ваху: СВЯТ ЕСИ ГОСПОДИ!!!

10-го марта 1833 года
День моего Ангела. И сего дня я причащался Святых Таин Тела и Кро-

ви Христовой. Но как во сне по утру видел, что покойный Алексей Алек-
сеевич Раевский разодрал записку мою о Крестовоздвиженском раскрытии
и будто я его за ворот сдернул с места на горе и потом под гору его столкнул.
То по правилам христианским после обедни отправил я об нем панихиду
о успокоении Души его во царствии Христовом.

11-го марта 1833 года
Сегодня посылал к Преосвященному митрополиту Евгению проведать

о здоровьи, и он мне приказал сказать чтоб я завтра после обедни к нему
приехал.

12 марта 1833 года
Господь посещил* в душе и одержал победу над страстями.

17 марта 1833 года
Быв приглашен Главнокомандующим5 к обеденному столу, после обеда

в кабинете докладывал я ему о благословении его Высокопреосвященства
митрополита Киевского Евгения поставить мне Крест на Андреевской
горе в Старом Киеве, где в прошлом году я отрыл хлебную яму с пшеницею,
и где я предполагаю что была в древности церковь Крестовоздвиженская
в Память водруженного Креста Господня Св. Апостолом Андреем. При
сем случае показывал я отношение мое в Общество Московское истории
и древностей российских орошенное слезами Архипастыря Евгения. Его
сиятельство мне сказал: держись сего чувства, а я его /: Евгения :/ почитаю
как Отца. И я /: сказал:/ почитаю как отца и Ангела. Князь Фабиян Виль-
мович велел мне о всем объяснить и показать военному губернатору.

* Так в оригинале.
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19-го марта 1833 года
Поутру был я у киевского военного губернатора В. В. Левашова и

показывал ему отношение Обществу и слезные капли на оном объяснив
ему все подробно, просил его чтоб по благословению Архипастыря поз-
волил мне поставить Крест на Андреевской горе, где в прошлом году
я отрыл хлебную яму с пшеницею и где предполагаю была в древности
церковь Воздвиженская в честь водруженного Креста Св. Апосто-
ла Андрея. Василий Васильевич мне сказал это можно и велел подать
прошение. Того ж числа обедал я у князя Ф. В. фон дер Сакена где обедал
и военный губернатор Левашов. Князь Левашову меня лично препоручил
в покровительство. При сем случае князь сказал что он ездил и навещал
больного митрополита Евгения и в самом кабинете его был, расказывал
как у него завалено множеством книг что с нуждою в нем повернуться
можно. После обеда я был у преосвященного Евгения и все ему расказывал.
Он мне сказал: “Пиши просто. Я предполагаю, что на сем месте, /: где
отрыл пшеницу :/ существовала в древнии времена церковь Воздвиженская
в память водруженного Креста Господня Св. Апостола Андрея Первозван-
ного. А посему имею усердие поставить крест. Прошу мне позволить и о
приведении в исполнение кому следует предписать”.

21-го марта 1833 года
Написал я записку докладную киевскому военному губернатору

В. В. Левашову. О позволении поставить крест на разрытом месте древней
Крестовоздвиженской церкви в Старом Киеве. Следующего содержания.

В прошедшем 1832-м году с позволения Вашего Высокопревосходи-
тельства на разрытом мною месте в Старом городе Киеве, на горе, близ
церкви Андреевской, найдена хлебная яма с пшеницею и другими церков-
ными древностями, где я предполагаю издревле существовала церковь
Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня в память вод-
ружения Креста Святым Апостолом Андреем Первозванным, как о том
свидетельствуют исторические предания Святой церкви российской и при-
лагаемая записка моя.

На сем месте имею усердие поставить Крест. Вследствие чего, всепо-
корнейше прошу по сему предписать кому следует о приведении в испол-
нение мое благонамерение, и меня почтить позволением поставить Крест
на оном раскрытии древней Крестовоздвиженской церкви.

23-го марта 1833 года
Подана оная Записка и лично Его Высокопревосходительство

В. В. Левашов мне сказал: я сообщу Киевскому митрополиту Евгению,
ежели он мне напишет, что препятствия нет, то я позволю поставить Крест,
потому что митрополит писал против этого места; и напечатано, что тут
не существовала церковь Воздвижения, а может быть был чей-нибудь дом
партикулярный.

28-го марта 1833 года
Обедал я у главнокомандующего князя Ф. В. Сакена. Он мне сказал:

по отъезде моем доставлю тебе случай и способ открывать древности.
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Марта 30 1833 года
Киевский военный Подольский и волынский генерал-губернатор

Левашов предписал мне ордером что по сношению его с митрополитом
Киевским Евгением что он не видя причины ставить крест на избранном
мною месте возвратил и Приложения в Записках.

10-го апреля 1833 года
Получил от генерал фельдмаршала графа Витгейштейна6 письмо от

31-го марта, в котором пишет, что он объяснялся с господином министром
внутренних дел Димитрием Николаевичем Блудовым об исходатайство-
вании мне за полезные для Истории труды столовых денег и на сие он
отозвался его сиятельству лично, что нужно о том представление господина
военного генерал губернатора.

11 апреля 1833 года
Писал я письмо с приложениями письма господина фельдмаршала

графа Витгейштейна и отношения господина статс секреталя* Лонгинова
господину киевскому военному подольскому и волынскому генерал
губернатору Левашову поставляя на вит* желание министра внутренних
дел господина Блудова исходатайствовать мне столовые деньги. Его вы-
сокопревосходительство В. В. Левашов предписал мне № 3435-м, что он
не оставит воспользоваться первым случаем дальнейших успехов моих
по открытию древностей, которой дал бы ему более права к исходатайс-
твованию для меня Высочайшей милости. Возвратил и отзывы ко мне фельд-
маршала графа Витгейштейна и статс секретаря Лонгинова.

13-го апреля 1833 года
Рапортовал я генерал губернатору Левашову что по предписанию

№ 3435-м в открытых мною в 1832-м году Золотых воротах с правой сто-
роны окошко открыто.

15-го апреля 1833 года
Генерал Губернатор Левашов осматривал со мною Золотые ворота

и вновь открытое окно. Смотрел по указанию моему место Святой Ирины,
а по сим причинам приказал мне лично представить, а о Золотых воротах
подать смету: чего будет […]** очистка кругом ворот.

19-го апреля 1833 года
Рапортовал я генерал губернатору Левашову о месте Св. Ирины, и о

позволении мне раскрыть оное.
28-го апреля 1833 года
Генерал губернатор Левашов предписывает мне, что он по сношению

с митрополитом Евгением, который уведомляет его что по свидетельству
первого нашего летописателя преподобного Нестора монастырь Св. Ирины
действительно основан*** был киевским великим князем Ярославом около
XI века. Но ни Нестор и ни один из последовавших4* летописателей не
указывает места где монастырь сей находился. Уведомляет, не воспрещая
предположение свои исполнить на собственный мой счет.

* Так в оригинале.
** Пропущено неразборчиво написанное слово.
*** Дописано сверху.
4* Слово исправлено.
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* Дописано сверху.
** Так в оригинале. Надо выстланными.
*** Так в оригинале. Надо мозаического.

29-го апреля 1833 года
В Золотых воротах еще открылось окошко с левой стороны.
Мая 2-го 1833 года
В Золотых воротах по приказанию моему еще открыто окно с правой

стороны теперь всех окошек открыто пять в Золотых воротах.
3-го мая 1833 года
Начал раскрывать Св. Ирины место и оказались: кирпич с цементом

и каменьи сходен с кирпичем каменьями* и цементом отрытых в Золотых
воротах а плиты малинового цвета сходны с церковными плитами в Со-
фийском соборе выслатними** при входе в собор с западных врат сей
церкви.

4-е мая 1833 года
Работа на месте Св. Ирины продолжалась с восточной стороны и от-

рыли множество кирпичей камня и плитку поливную желтого цвета, может
быть из полу мозаического какой открыт был мною в Десятинной церкве
между фундаментами в олтарных частях приделов.

5-го мая 1833 года
Работа там же продолжалась и между каменьями фундаментов най-

дена другая плитка поливная с могоического*** полу.
О сем раскрытии я докладывал лично господину губернатору Лева-

шову, и он мне приказал подать записку.
6-го мая 1833 года
Работа продолжалась на месте Св. Ирины и открыли фундаменты.
7-е мая 1833 года
Докладная записка подана Его Высокопревосходительству В. В. Ле-

вашову.
При начальном исполнении мною предписания Вашего Высокопре-

восходительства раскрывая место, так называемое, церкви Св. Ирины
оказалось: кирпич, каменья и цемент фундаментов сходствует с материа-
лами таковыми в Золотых воротах мною открытых. Сверх того, тут же
отрыты: плитник, малинового цвета и в кусках по щекатурке расписной
алфреско, каковые находятся в Киевософийском соборе, в предверии за-
падных врат. По сходству сих материялов должно заключить, что рас-
крываемое здание есть действительно одного времени с Золотыми воро-
тами и с Софийским собором, великим князем Ярославом, построенными.

По сим обстоятельствам всепокорнейше прошу Ваше Высокопревос-
ходительство кому следует приказать изследовать; ибо за первенство на-
ходки места Св. Ирины отечественная история обязана будет приветство-
вать Вашему Высокопревосходительству.   7 мая 1833 года № 4

С 8-го по 31-е мая 1833 года
Работа продолжалась на месте Св. Ирины.
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* Текст сметы отсутствует.
** Написано неразборчиво.

Июня 1-го 1833 года
Отрыты в каменной палатке два склепа и гробницы в коих по два и

по три вместе засыпаны землею без надписей гробницы и часть горкою
места запрестольного сей церкви.

Господин генерал губернатор В. В. Левашов сего числа сам свиде-
тельствовал сии открытия был доволен, и ему кричали ура! После сего он
со мною был у Золотых ворот и приказал мне подать смету об очистке
Золотых ворот дабы они оддельно стояли.

2-го июня 1833 года
Подал я при Рапорте смету следующего содержания*

3 июня 1833 года
Работа продолжалась отрытия в горном месте Св. Ирины. Был на

сем раскрытии митрополит Киевский Евгений по утру и спрашивал: на-
шли ли крест? И тогда еще ничего не нашли. Только что он отошел вдруг
в одном месте в углу нашли один крест, а в другом углу другой крест.

Я тотчас поехал и показал Его Высокопреосв. Евгению. Он утверди-
тельно сказал: эти кресты древней греческой работы.

4-го июня 1833 года
числа показывал сей крест военному губернатору господину Левашову.

Он сказал: сия находка достойна уважения. Потом показывал их и генерал-
фельдмаршалу князю Сакену.

5-го июня 1833 года
Приглашен к обеду генерал-фельдмаршалом князем Сакеном. Пока-

зывал ему и всем бывшим кресты найденные, и два рисунка с оных Его
сиятельству вручил […]**.

Писал к графу П. Х. Витгейштейну.
7-е июня 1833 года
Снял план в открытой части церкви Св. Ирины.
8-го июня 1833 года
Показывал военному генерал губернатору Левашову план снятый

с горного места и палатки Св. Ирины два рисунка снятые с крестов най-
денных при открытии, план Золотых ворот и план Десятинной церкви
для сличения и соображения. Василий Васильевич Левашов приказал мне
отнестись в Общество истории и древностей российских о настоящем от-
крытии сем. А он смету отдал на испытание в Комитет об устройстве
города Киева и по получении уведомит меня какая сумма назначена будет
мне для очистке и открытия совершенных Золотых ворот.

Июля 18-го 1833  года
Соборное молебствие всего Киева с духовенством митрополит Евгений

служил в Ильинской церкве и просил у Бога тако: “Подай дождь земле
жаждущей Спасе!” И за обеднею тоже просил Бога о ниспослании дождя. –
И после обеда был дождь изобильный, тогда как во все время молитвы и
подумать нельзя было чтоб был дождь. Этому чуду нельзя не верить.
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19-го 1833 года
Свидетельствовал я с подполковником Иваном Осиповичем Загурским

которому от киевского Комитета поручено проверить мою смету об очистке
Золотых ворот, поданную мною господину генерал губернатору В. В. Ле-
вашову по проверке были мы на раскрытии Св. Ирины. И нашли половину
формы для печатания просфор с одной стороны Божия матерь Спасителя
на правой руке, со словами […]*. С другой стороны Святый с крестом
в руке держащим с словами во низ.

Июля 8-го 1833 года субота
У Св. Ирины отрыли с правой стороны такой же придел палатки как

и с левой стороны сей церкви до окошек разбитой, но на стенах крестооб-
разно внутри устроенных, видна живопись алфреско на левой стороне
внутри в святительском облачении в голубой мантии и спереди потрахиль**

с крестом, а на правой стороне Святитель с палицею также в облачении.
Но только от пояса до ног, а в рост частей нет по причине разорения. Вход
же теперь в окошко с востока к западу. И прочии украшении живописные
так свежи как бы в настоящее время расписаны.

9-е июля 1833 года воскресенье
Сего числа митрополит Евгений, начальник штаба, с 6-ю генералами

и другими чиновниками смотрели сие новое раскрытие древностей и мит-
рополит Евгений сказал, что это место должно быть для ризницы отрытой
церкви, но не утверждает чтоб та церков была Св. Ирины, хотя все дока-
зательства я представил из Синопсиса, издания 1785-го стр. 84-й где на-
печатано между прочим: “Созда же Церковь Св. великом Георгии от камени
во имя себе от Св. Крещения данное по правой стороне Св. Софии и цер-
ковь и монастырь Св. Ирины недалече от Св. Софии”. За сею то церковью
Ириною находится и Дирова могила7.

10 июля 1833 года Понедельник Святого Антония
Сегодни работа продолжалась у Св. Ирины в новооткрытой палатке

с правой стороны церкви в кресте по стенам расписанного алфреско
продолжая в средину раскрытие и показалась гробница с правой стороны
к югу ибо виден угол плиты фиолетового или малинового цвету, шли-
фованная и налево в палатке по церкве также должна быть гробница.

11-е июля 1833 года
Работа была у Золотых ворот и у Ирины; у Золотых ворот с правой

стороны стены сверху валу обрыты, дабы ослабить напор земли на стены.
У Ирины с левой стороны в палатке отрыли еще одно место для гробницы
приготовленное, но не занятое. С левой же стороны в палатке я заметил
местами расписанный алфреско дабы снять сию священную древность
живописи, которая изображает кресты на палиции и на прочем.

12-е. 13-е. И 14-е. Июля 1833 года
работа продолжается у церкви Св. Ирины.
16 июля 1833 года
В Истории гражданской Рязанской на стр. 114-й напечатано (между

прочим): И тогда привезли из Пронска тело Благоверного князя Олега
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Иногревича Красного в Рязань и положили его с князем Юрием в одной
раке. А князь Давида, да князь Глеба близ гроба их в другой раке. Наконец
нашед на реке Воронеже тело блаженного князя Феодора Юрьевича Ря-
занского и принеся его к чудотворцу Николаю Корсунскому, и его кня-
гиню Евпраксию и его сына Ивана Феодоровича, погребе честно и по-
ложи их в одно место на берегу реки Осетра, где стоит ныне церковь
Николая Зарайского. Сие все было в 1237-м году. При князе Ингоре Инг-
варевиче рязанском.

18-го июля 1833 года
Осмотрев работу своего раскрытия на месте Св. Ирины и Золотых

ворот, ездил к графу В. В. Левашову Генерал губернатору. Он спросил
меня: что мне надобно? Я отвечал: мне нужны резолюции на мои донесения
Его сиятельства о раскрытиях моих и о смете. Он мне сказал по смете об
очистке Золотых ворот и для предыдудущих* раскрытий древностей он
представит Государю, ибо в Киеве нет сумм на таковые предметы. – Пять
тысяч рублей по смете моей не малая сумма. – Я благодаря за сие обещание
предложил Его сиятельству взять от меня в казну мною отрытый цемент
на месте так называемой Св. Ирины, которого будет более нежели на десять
тысяч рублей, который я отрыл на свой кошт. Он приказал господину
подполковнику Загурскому поставить на сем месте Св. Ирины караул.
И я остановился продолжать открытие сие.

19 июля 1833 года
Сегодня обедал я у генерал-фельдмаршала князя Сакена. Обласкал

меня и просил чаще обедать, а в разсуждении моих раскрытий сказал, ты
мне Золотые вороты кругом отрой и сыщи золото, золото.

23 июля 1833 года воскресенье
Был я у графа В. В. Левашова. Он мне сказал: “Я хлопочу о твоих Зо-

лотых воротах”. Стороною же слышу, что он хочет отдать отрыть те ворота
позади их землю за 2500 ру. салдатам под начальством генерала Эйсмора.

30 июля 1833 года
Сегодня было освящение в Воскресенской церкве в Спаской улице

против моего дому.
По приглашению графа В.В. Левашова обедал я у него и тут был быв-

ший Каменец Подольский генерал-губернатор, сенатор Федор Петрович
Лубяновский8 . Одобрял мои открытия в Киеве древностей. И по доз-
волению графа В.В. Левашова я раскрою завтра гробницу у Св. Ирины
недалече от Св. Софии, Георгиевской церкви не доежжая Золотых ворот
в валу. Граф мне сказал: я тебе помогу раскрывать древности.

31-е июля 1833 года
Сегодни по слову вчерашнему нанял работников четырнадцать чело-

век, и отрыл у Св. Ирины южную палатку потому что ее завалило землею
с валка. После обеда в 6-ть часов приехали граф В. В. Левашов вместе с
господином сенатором Федором Петровичем Лубяновским. И при нем от-
крыли гробницу с южной стороны приделанную к южной каменной стене
и широкою плитою приваленною. Плита малинового цвету длина более
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сажени, а ширина более аршина. Внутри гробницы по вынятии мусору
на самом дне оказались три покойника лежали рядом пониже две головы
женские и пониже к ногам младенца голова; ко всем сим головам и все
члены костей в порядке лежали. Кожа башмаков у ног еще не совсем сгнела.
Сии особы должны погребены быть при нашествии и по разолении* Киева
Батыем в 1240-м году декабря 6-го дня.

Августа 1-го 1833 года
Макавея и освящение воды в колодце у льва Самсоном раздираемого

на Подоле на площади, и обед был в Контрактовом доме9, я там не был,
ибо писал исторические сведения Его превосходительства господина се-
натора Федора Петровича Лубяновского в Киеве находящемуся и для све-
дения графа В. В. Левашова господина генерал губернатора. – После обеда
приежжал ко мне подполковник Загурский, который объявил мне что он
забраковал материял мною открытый и отрытый предложенный казне для
дорог по плану Высочайше конфирмованному об устройстве города Киева,
что он не годен по смешении его с землею и глиною. А просил меня поз-
волить ему открыть тут же у Св. Ирины, но как материял открыт уже, то
только следует снять свергу** землю, а цемент, щебень и мусор чистый
брать. Тем решили, чтоб я приказал на свой кошт работников нанять
и сверху гору над Св. Ириною расчистить.

2-го августа 1833 года
Работа происходила у Св. Ирины четыре рабочих солдат. Отрывали

землю наверху горы над открытым зданием Св. Ирины, чтоб чистый ма-
териял отрыть для казны. Но к удивлению моему в вечеру часовой солдат
горнизонной снят с караулу сеи священной древности, и она должна ос-
таться без призора.

12-го сентября 1833 года
Отысканы медные копеечки времени царя и великого князя Алексея

Михайловича, Великия, Малыя и Белыя России Самодержца, каковые
были выбиты в городе Пскове в 1659 году и продолжались до 1663-го
года, до присоединения Малой России от Польши к Великой России.

Октября 24-го 1833 года
Видел сон: государь Николай I разсматривал будто разные мои уст-

ройства и вырезанный антик абрис на ножике государя великого князя
Михаила Павловича10  и согласился что он похож.

Потом в другом сне будто Его Величества ожидали приезд в Киев
и что он поедет через Белую Церковь заехавши наперед к фельдмаршалу
графу Витгейштейну.

Видел во сне друга моего Егора Васильевича Корнеева11  и с ним ца-
ловался, указав ему что приехал в Петербург сенатор Федор Петрович
Лубяновский. Сие свидание былу***  у подъезда Зимнего дворца под фона-
риком. Работа продолжалась до 1-го ноября и отрыта вся внутренность
церкви Св. Ирины с южной стороны до входу западных дверей. С север-
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ной же стороны не можно было отрыть по причине той, что стены церкви
идут под землею и под забором в соседний сад господина отставного по-
рутчика Воронцова дом и сад идет под дорогу, то должны они ити в сломку,
и тогда откроется и северная часть церкви Св. Ирины, – внутри которой
под землею открылись ходы так называемой усыпальни, по сим причинам
требуется дальнейшее изследование сей церкви.

1834-й год
Генварь 3-го дня
Со 2-го на 3-е число в среду по утру во сне три раза видел графа

В. В. Левашова, со мною говорящего и что то мне дающего и упрекающего
по ложному наговору девицы известной мне...*

Институт рукописи НБУВ, ф. II, 22949.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Согласно формулярному списку К. Лохвицкого он был избран соревнова-

телем Общества 28 апреля 1833 г.
2. Лонгинов Николай Михайлович (1779–1853), статс-секретарь, заведовал

учреждениями императрицы Марии Федоровны.
3. Левашов Василий Васильевич (1783–1848), граф (с 1833 г.), генерал адъю-

тант; киевский, подольский и волынский генерал-губернатор (1832–1835 гг.)
4. Митрополит Киевский и Галицкий Евгений (Болховитинов) (1767–1837),

член Св. Синода, находился в Киеве с 1822 г. По его инициативе и на его средства
были проведены раскопки Десятинной церкви в 1824 г. О его отношениях с авто-
ром дневника см. в предисловии.

5. Имеется в виду князь Ф. В. Остен-Сакен (1752–1837), генерал-фельдмаршал,
главнокомандующий 1-й Армией, штаб-квартира которой находилась в Киеве.

6. Князь Петр Христианович Витгенштейн, генерал-фельдмаршал, герой Оте-
чественной войны 1812 г. В июле 1830 г. передал в дар Лохвицкому свою наградную
саблю. В сопровождающем письме было сказано: “… Уважая священные древнос-
тии любовь вашу к оным в раскрытии Десятинной церкви в Киеве, вручаю вам
напамять саблю, мне жалованную… с надписью “За храбрость”. Она послужила
мне в 1812-м году” (ИР НБУВ, ф. II, № 22952, л. 62 (копия рукой Лохвицкого).

7. Дирова могила – историческая местность в Киеве, которую связывают с лето-
писным известием о погребении киевского князя Дира, убитого князем Олегом в 882 г.

8. Федор Петрович Лубяновский (1777–1869) – переводчик, автор путешествий,
мемуарист; сенатор. В 1831–1833 гг. подольский гражд. губернатор. С назначением
сенатором (в 1833 г.) переезжает в Петербург, вступает в должность гос. секретаря.

9. Контрактовый дом – построен в1815–1817 гг. (архитектор В. И. Гесте) в
Киеве на Подоле для проведения ежегодных контрактовых ярмарок.

10. Михаил Павлович (1798–1848), великий князь. В 1832 г. К. Лохвицкий
“писал к Государю великому князю Михаилу Павловичу с приложением в стихах”.

11. Егор Васильевич Карнеев, попечитель Харьковского университета, принад-
лежал к мистическому кружку конца царствования Александра I. – Горленко В.
Несколько данных о Боровиковском // КС. – 1894. – Т. XLVII. Октябрь. – С. 144–145.
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Сергій Зворський

ЗАРАДИ УТВЕРДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ
І СПРАВЕДЛИВОСТІ

Woіyс – Galicja Wschodnia 1943–1944: Przewodnik po polskich i ukra-
iсskich џrуdіach archiwalnych / Pod red. Darii Naіксz і Hennadija Boriaka. –
Warzsawa: NDAP; Kijуw: PKU = Волинь – Східна Галичина. 1943–1944:
Путівник по польських та українських архівних джерелах / За ред. Д. На-
ленч та Г. Боряка. – Варшава; К., 2003. – Т. 1. – 288 с.

У різнобічних і складних українсько-польських відносинах, які налі-
чують багато століть, безперечно, одними з найбільш трагічних й досі
неоднозначно оцінюваних громадськістю, політиками, публіцистами, іс-
ториками і навіть безпосередніми учасниками, були події, викликані зброй-
ним кровопролитним протистоянням Української повстанської армії і по-
льської Армії Крайової, що відбувалося в 1943–1944 рр. на теренах Волині
і Східної Галичини і в якому загинули тисячі мирних жителів – українців
та поляків. Навколо подій, що отримали в історіографії узагальнену назву
Волинської трагедії, свого часу було доволі як добросовісних намагань
українських і польських науковців розібратися в спонукальних чинниках
і наслідках кривавого розбрату між двома слов’янськими народами у роз-
палі Другої світової війни, так і відвертих спекуляцій та діаметрально
протилежних оцінок, густо замішаних на відомих ідеологемах доби тота-
літаризму – суспільно-політичних, націоналістичних, історичних, які бага-
то в чому пояснювалися розпорошеністю, важкодоступністю або засекре-
ченістю дотичних документів, відкладених в численних архівах по обидві
сторони державного кордону. Інтерес громадськості й істориків до цих
складних подій, попри плин часу, продовжує залишатися дуже високим.
Зокрема, в Україні за роки незалежності побачили світ понад 700 наукових
публікацій із зазначеної теми, чимало з них ґрунтуються на архівних дже-
релах1. Так, видано ґрунтовні збірники документів і матеріалів по Західній
Україні, підготовлені відомим істориком В. Сергійчуком2, опубліковано
статтю з складних питань опрацювання, аналізу та систематизації архів-
них джерел з історії ОУН та УПА на Волині3. Не менш вагомим вбачається
й доробок польських дослідників у цій царині, з урахуванням тієї обста-
вини, що в Польщі, на відміну від офіційної історичної науки в СРСР,
зазначена тема ніколи не замовчувалася. Це є ознакою того, що міжнаціо-
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нальна рана воєнного часу й досі залишається незагоєною, і тому потрібні
значні зусилля фахівців обох держав, щоб всебічно розібратися в причинах
і наслідках братовбивчого конфлікту 1943–1944 рр., покінчити з історич-
ними фальсифікаціями, тенденційним підбором фактів, надмірною полі-
тизацією українсько-польських стосунків воєнного часу.

Тому не випадково на необхідності об’єктивного й неупередженого
вивчення та осмислення вкрай актуальних у науковому та суспільно-по-
літичному сенсі проблем українсько-польських стосунків періоду Другої
світової війни наголошується у спільній заяві Президентів України і Рес-
публіки Польща “До порозуміння і єднання” від 21 травня 1997 р.

 
Слід

підкреслити, що зазначена заява не є просто декларацією про наміри,
вона з року в рік наповнюється конкретним змістом, знаходить вияв у
нових українсько-польських проектах, програмах, втілюваних у спільних
дослідженнях, міжнародних конференціях, “круглих столах”, семінарах,
різноманітних монографічних, довідкових, археографічних, науково-по-
пулярних виданнях, документальних радіо- і телепередачах тощо. Активну
участь в цих міждержавних проектах і програмах беруть також й архівісти
України та Польщі.

В контексті взаємних прагнень обох держав до добросусідства, подо-
лання важкої спадщини в українсько-польських відносинах вихід у світ
першого тому двомовного спільного путівника, присвяченого оприлюд-
ненню інформації про архівні джерела Волинської трагедії, 60-річчя якої
відзначається нині громадськістю обох держав, вбачається надзвичайно
своєчасним і суспільно витребуваним. Не буде перебільшенням стверд-
жувати, що на появу цього видання з нетерпінням очікували передусім
архівісти, краєзнавці й історики-дослідники, які наполегливо продовжують
заповнювати лакуни в історії Другої світової війни й тому постійно по-
требують інформації про архівні документи, в яких розкривається перебіг
тяжких подій середини минулого століття на території сучасних Волин-
ської, Рівненської і Тернопольської областей.

Путівник відкривається стислим вступним словом керівників архівних
відомств обох країн: з польської сторони – Генерального директора дер-
жавних архівів Дарії Наленч, з української – Голови Державного комітету
архівів України Геннадія Боряка та розгорнутим вступом від укладачів
довідника, в якому розкрито загальні засади видання (їх подано паралельно
польською, українською та англійською мовами).

Структурно путівник подано у формі описових статей і складається з
двох основних частин – відомостей польською мовою про архівні джерела,
дотичні до Волинської трагедії 1943–1944 рр., що знаходяться в державних
архівах та інших інституціях на теренах Польщі, та аналогічних відомостей
українською мовою про документи, відкладені в державних архівах Ук-
раїни. Польські матеріали за своєю кількістю уп’ятеро перевищують ук-
раїнські (відповідно 130 статей і 24 статті). Це пояснюється специфікою
складу фондів державних архівів України, оскільки значний масив дотич-
них документів, передусім військових фондів регулярних збройних сил
СРСР та військових формувань НКВС зберігається в архівах Російської
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Федерації, а також вилучався свого часу під час спеціальних військово-
чекістських операцій, долучався до кримінальних справ і згодом пе-
редавався до відповідних архівів колишнього КДБ СРСР.

З польської сторони у путівнику представлено фонди та окремі колекції
двадцяти установ: Архіву нових документів у Варшаві, Архіву аудіовізуа-
льної документації, Державних архівів у Ченстохові, Кракові, Любліні,
Ополі, Пйотркуві Трибунальському, Пшемислі, Радомі, Жешові, Торуні,
Замосці, Державного архіву міста Столичного Варшави та його регіональ-
них відділів, а також архіву Інституту історії народного руху при Головному
виконавчому комітеті Польського народного союзу, Центрального війсь-
кового архіву, Східного архіву – Фундації Центру КАРТА у Варшаві, Інс-
титуту національної пам’яті – Комісії дослідження злочинів проти поль-
ського народу, Національного закладу ім. Оссоліньських у Вроцлаві та
деяких інших архівосховищ. З української сторони подано відомості про
документи, що зберігаються в шести установах – Центральному держав-
ному архіві вищих органів влади і управління (ЦДАВО України), Цент-
ральному державному архіві громадських об’єднань (ЦДАГО України),
державних архівах Волинської, Рівненської, Тернопільської областей, а
також частково – в Державному архіві Служби безпеки України (ДА СБ
України). Як зазначають укладачі довідника, у другому томі путівника
передбачається подати відомості про матеріали з архівних підрозділів об-
ласних управлінь СБУ, фоно- і фотодокументи ЦДКФФА України ім.
Г. С. Пшеничного, а також про зарубіжні зібрання – архіви видавництва
“Літопис УПА”, Українсько-канадського дослідчо-документаційного цент-
ру, Інституту досліджень Волині (Канада), низки польських еміграційних
інституцій, а також документи з державних архівів Російської Федерації
та Німеччини.

Перший том довідника підготовлено зусиллями багатьох архівістів.
Так, з польської сторони у збиранні й опрацюванні матеріалів брали участь
50 осіб на чолі з Анною Крохмаль, з української – 11 осіб на чолі з дирек-
тором ЦДАВО України, к. і. н. Наталією Маковською.

Описові статті у довіднику складено за єдиною схемою описування,
базованою на Загальному міжнародному стандарті архівного описування
ISAD (G) і підготовленою українською стороною (автор – Наталія Хрис-
това, УНДІАСД). Ці засади було погоджено з польською стороною і по-
кладено в основу підготовки анотацій на фонди і колекції. Вважаємо за
доцільне повністю навести схему, що складається з 14 позицій і за якою
проанотовано архівні документи: 1. Назва і номер фонду (колекції).
2. Крайні дати фонду (колекції). 3. Обсяг фонду (колекції). 4. Походження
документів фонду (колекції). 5. Коротка характеристика документів фонду,
дотичних українсько-польському конфлікту на Волині та у Східній Гали-
чині 1943–1944 рр. 6. Умови доступу до документів. 7. Умови копіювання
документів. 8. Мова документів фонду (колекції). 9. Фізичний стан доку-
ментів фонду (колекції). 10. Довідковий апарат до документів фонду (ко-
лекції).11. Стан мікрофільмування фонду (колекції). 12. Вибрана бібліо-
графія документів фонду (колекції). 13. Автор описової статті. 14. Дата
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проведення описування. Відступи від зазначеної схеми з-за особливостей
діяльності окремих інституцій є нечисленними і замінено подокументними
анотаціями (ДА СБ України та ін.).

На нашу думку, такий підхід до розкриття фондів з огляду на специфіку
і цільове призначення видання є оптимальним, адже будь-який путівник
по архівних джерелах передусім покликаний виконувати інформаційну й
прагматичну функції – дати архівістам і дослідникам змогу отримати в
лаконічній формі такий обсяг відомостей про фонди і колекції, щоб мати
більш-менш повне уявлення про їхній зміст і наукову цінність і прийняти
рішення – варто чи ні звертатися безпосередньо до конкретних документів,
і тому не може підмінювати, скажімо, корпусні публікації архівних доку-
ментів чи огляди архівних джерел з певної теми. Цій меті слугують інші
типи видань.

У даному випадку найважливішими складовими у пошуках потрібної
інформації з питань українсько-польського збройного протистояння в За-
хідній Україні в 1943–1944 рр., крім, зрозуміло, місцезнаходження, назви
і номера фонду, є передусім характеристика документів того чи іншого
фонду та її вичерпність (поз. 5 схеми описування). Слід зазначити, що
укладачі путівника достатньо сумлінно поставилися саме до змістовного
наповнення вказаної позиції по кожному фонду і в описових статтях його
загальна характеристика є найбільшою за обсягом, в окремих випадках
займаючи декілька десятків рядків тексту. Крім загальної вказівки на вид
документу (листівка, довідка, доповідна записка тощо) подаються конк-
ретні дати, цифрові дані, перелічуються факти терористичних дій, репре-
сій, проявів реагування на них з боку мирних жителів, прізвища осіб,
назви населених пунктів та ін. В окремих випадках до наведених фактів
додатково вказано номери описів, справ, аркушів. Все це, безумовно, знач-
но полегшує пошукову працю як колег-архівістів, так і дослідників, ко-
ристувачів архівів.

Попри те, що довідник, як зазначають його укладачі, готувався в умо-
вах обмеженого часу, відведеного на підготовку видання до друку, він аж
ніяк не створює враження праці, виконаної поспіхом, радше навпаки. Так,
для зручності користування путівником його укладачі подбали про надання
користувачам основних відомостей про кожну установу, представлену у
виданні – її повну поштову й електронну адреси, телефони, факси, Web-
сайт тощо. До кожної з двох частин путівника подано науково-допоміжний
апарат, що складається з іменного покажчика та покажчика географічних
назв, а також список скорочень, що трапляються у тексті. Важливою скла-
довою довідкової інформації, що полегшує працю користувачів, є й ви-
біркова бібліографія документів фонду чи колекції (поз. 12 схеми опису-
вання), щоправда, її подано лише до деяких фондів, переважно українсь-
кого походження. І польська, і українська текстові частини путівника за-
вершуються ілюстративними матеріалами – високоякісними фотографіями
чи ксерокопіями аркушів оригіналів архівних документів, причому всі
тексти є розбірливими, чітко читаються навіть неозброєним оком. Таким
чином, у користувачів є можливість частково ознайомитися з автентич-
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ними текстами архівних документів, не витрачаючи часу на візити до
архівної установи.

Якщо ж вести мову про недоліки путівника, то вони несуттєві і загалом
не впливають на наукову й інформаційну цінність видання. Це окремі
стилістичні огріхи, відсутність колонтитулів з назвами архівних установ,
в яких відкладено фонди і документи, дотичні до теми видання, подекуди –
помилкове вживання літери “е” замість “є” тощо. Можливо при підготовці
до друку другого тому путівника перелічені недоліки будуть усунені.

Як відомо, 2004 рік проголошений Роком Республіки Польщі в Україні.
Вихід у світ путівника по польських та українських архівних джерелах,
безперечно, сприятиме подальшому зміцненню взаємної довіри, доб-
росусідських відносин та розширенню масштабів плідного наукового спів-
робітництва між обома країнами, передусім у гуманітарній сфері.

Перший том путівника видруковано на польській поліграфічній базі
з дотриманням високого рівня книжкової культури: якісний папір, тверда,
припресована плівкою, палітурка, вдалий шрифт, зручне розташування
матеріалів тощо. Хоча наклад видання не зазначено, все ж можна споді-
ватися, що путівник не стане одразу ж після виходу у світ бібліографічною
рідкістю, а знайде гідне місце в наукових бібліотеках, архівних установах
й активно використовуватиметься фахівцями. Покажчик, безперечно, за-
слуговує на пильну увагу наукової громадськості, міжнародної спільноти
архівістів, а його укладачі – на вдячність за добросовісно виконану працю.

1 Див.: Лисенко О. Є., Марущенко О. В. Українсько-польські стосунки періоду
Другої світової війни у вітчизняній історіографії: Бібліогр. покажчик / НАН Украї-
ни. Ін-т історії України; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – К.; Івано-Франківськ,
2003. – 124 с.

2 Сергійчук В. ОУН – УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. – К., 1996. –
496 с.; Він же. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944–1953 рр. Нові
документи і матеріали. – К., 1998. – 944 с.

3 Марчук І. Методика вивчення архівних джерел з історії ОУН та УПА на Волині:
з досвіду дослідника // Архіви України. – 2004. – № 1–2. – С. 148–158.
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