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НАУКА І КУЛЬТУРА

Ірина Матяш

ПЕРША МІЖНАРОДНА УГОДА ЩОДО СПІЛЬНОЇ
АРХІВНОЇ СПАДЩИНИ КОЛИШНІХ РАДЯНСЬКИХ

РЕСПУБЛІК: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Необхідною (але не достатньою) умовою «упорядкування» архівного
простору в світовому масштабі є повернення/отримання втрачених і пере-
міщених архівів окремими державами та вирішення проблеми справедли-
вого перерозподілу «спільної архівної спадщини» між новими суверенними
державами, що виникли в результаті геополітичних процесів у XX ст. Усві-
домлення світовою спільнотою необхідності охорони культурної спадщини
засвідчило прийняття в травні 1954 р. міжнародної угоди універсального
характеру – Гаазької конвенції про захист культурних цінностей на випадок
збройного конфлікту, де вперше було встановлено правові норми щодо охо-
рони культурної спадщини. З точки зору архівної практики особливе значення
мало звернення до проблеми повернення культурних цінностей (в тому числі
архівів), переміщених внаслідок воєнних конфліктів, окупації, об’єднання
архівних фондів, цілісність яких було свідомо порушено, та встановлення
обов’язків сторін щодо заборони, відвертання і припинення актів крадіжок,
пограбувань (у будь-якій формі), а також різних актів вандалізму щодо
культурних цінностей1. За оцінкою відомого польського архівіста Владислава
Стемпняка, Гаазька конвенція 1954 року «мала визначний вплив на правові
норми стосовно врегулювання міжнародних архівних претензій»2. Положен-
ня преамбули конвенції щодо розуміння завдання шкоди культурним цін-
ностям будь-якої держави як втрати частини культурної спадщини людства
було покладено в основу додаткових протоколів до Женевської конвенції від
12 серпня 1949 року про захист жертв війни, конвенції від 14 листопада 1970
року щодо заходів з метою заборони і нелегального вивезення і передання
права на володіння культурними цінностями, конвенція від 21 листопада 1972
року про захист всесвітньої культурної і природної спадщини. Однак багато
порушених у Гаазькій конвенції 1954 року питань залишилися нереалізованими.

1977 року Генеральна конференція ЮНЕСКО прийняла сформульоване
Міжнародною радою архівів визначення поняття «спільна архівна спадщи-
на», яке з правової і практичної точки зору охоплює комплекси архівних
документів, утворених у діяльності державних органів та установ на тери-
торії, яка належить до двох (або більше) держав, та комплекси, цілісність
яких не може бути порушена через загрозу втрати їх наукової цінності.
Одним із найактивніших промоторів ідеї упорядкування таких архівних комп-
лексів став архівіст зі світовим ім’ям, Генеральний секретар МРА, д-р
Шарль Кечкеметі. В травні 1981 року Шарль Кечкеметі та Еверт ван Лаар
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у спеціально розробленому документі «Моделі двосторонніх і багатосто-
ронніх угод і конвенцій про передачу архівів» деталізували поняття «спільної
архівної спадщини» і виклали своє бачення процедури укладання угод про
встановлення спільної спадщини. Зокрема, термін «спільна архівна спад-
щина» було інтерпретовано як «архіви, що знаходяться у спільній власності»
та «власне спільна архівна спадщина» (при цьому вказувалося, що друге
можливе лише теоретично, але на практиці майже не зустрічається).

Регламентувати порядок вирішення спорів щодо повернення архівів і ар-
хівних документів була покликана Віденська конвенція щодо порядку
успадкування державами державної власності, архівів і боргів, прийнята
ООН 8 квітня 1983 р. Цей акт міжнародного права особливу увагу надавав
новим незалежним державам щодо їхніх обґрунтованих претензій в справі
повернення архівів. Тим самим «завершився тривалий і надзвичайно склад-
ний процес кодифікації міжнародного публічного права у сфері державного
правонаступництва»3. Проте, дискусія, що виникла невдовзі між Секрета-
ріатом МРА і Комісією ООН з міжнародного права навколо положень кон-
венції, спричинили звернення Міністра закордонних справ Франції до МРА
щодо оцінки Віденської конвенції 1983 року. Група експертів міжнародної
професійної організації архівістів у складі Леопольда Ауера, Екхарда
Г. Франца, Оскара Госа, Шарля Кечкеметі, Еріка Кетелаара, Еверета Ван
Лаара і Пітера Велейна висловила свою оцінку у формі так званих «профе-
сійних порад», наголосивши, що текст Конвенції не забезпечує міцної бази
для вирішення проблем успадкування архівів державами4. Йшлося про по-
вернення до ідеї, висловленої у доповіді Генерального директора ЮНЕСКО
1978 року: про юридичний характер проблеми права власності щодо архівних
документів, а відтак – необхідності її вирішення шляхом переговорів
і укладання міжнародних угод на підставі норм міжнародного права у питанні
державного успадкування5.

Для України ця проблема особливої актуальності набула з відновленням
державної незалежності. Задля розуміння нагальної необхідності її вирішення
слід стисло згадати історичний досвід. Уперше спроби вирішення питання
щодо розподілу культурних цінностей здійснювалися за доби Української
Держави. Українські культурні цінності (в тому числі архіви), що зберігалися
в російських музеях, архівах і бібліотеках, стали предметом обговорення
як складова загальної проблеми розподілу державного майна і державних
боргів під час мирних переговорів з Росією, які відбувалися в травні-жовтні
1918 року в Києві. Підготувати описи культурних цінностей, «вивезених чи
пограбованих під час першої світової війни, а також за розпорядженням
царського уряду»6 було доручено Міжвідомчій комісії «по складанню умов
мирового договору з Росією»7 на чолі з товаришем міністра народної освіти
П. І. Холодним. Силами Бібліотечно-архівного відділу МНО в травні 1918 р.
за розпорядженням міністерства під головуванням О. С. Грушевського було
створено архівну секцію, котра встановила основний принцип повернення
документів до України. Він полягав у наданні Україні беззастережного права
домагатися повернення «примусово вивезених до російських архівів з наказу
Російського Уряду» документів інституцій, котрі існували/існують на
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території України. В окремому списку «Документи, що походять з України
і які примусово були вивезені за наказом царського уряду і які незаперечно
повинні бути повернені» науково обґрунтовувалося повернення таких ар-
хівних комплексів: а) архівів земських повітових судів, магістратів, міських
дум, казенних палат та ін., вивезених до МАМЮ після судової реформи
1864 р., а також усіх книг «Генеральних слідств о маєтностях», Литовської
Метрики і Коронної Метрики, що є «дуже цінними матеріялами для україн-
ської історії і Росія ні в якому разі не має на них права»; б) документів,
пов’язаних із «Румянцевським Генеральним описом Малоросії» (з архіву
Академії наук); в) архіву уніатських митрополитів (із архіву св. Синоду);
г) архіви київських монастирів (з архіву Археографічної комісії в Петрограді);
д) затриманих у цензурі рукописів українських письменників (із архіву Го-
ловного управління в справах друку)8. Було складено й другий список «Ма-
теріали, які внаслідок розподілу бажано було мати на Україні». Результа-
тивність діяльності комісії засвідчила постанова, прийнята 25 липня 1918
року. Щодо врегулювання питання розподілу архівів у ній зазначалося: «Всі
культурні цінності, які було вивезено з меж України до Росії і ті, що знахо-
дяться в Росії, але мають спеціальну вартість для української культури,
повинні бути цілком повернуті Україні, а ті з них, котрі були спільною влас-
ністю бувшої імперії, але перебували поза межами української території,
повинні бути повернені Україні в частині, рівній тій, в якій вона бере на себе
борг бувшої Російської імперії»9. Надзвичайну вагу цього документу, який
чи не вперше стверджував на рівноправній основі права на частину духовно-
культурної спадщини колишньої імперії, для Української Держави не варто
доводити. Однак він не знайшов реалізації в тодішніх складних суспільно-
політичних умовах.

Лише 5 років по тому (вже за часів УСРР) центральний орган вико-
навчої влади у сфері архівної справи – Укрцентрархів – знову повернувся
до цієї проблеми. На щастя, тотальні репресії тоді ще не винищили науковців
і архівістів, які фактично створювали архівну службу України й незабаром
були віднесені радянською владою до «буржуазних націоналістів». В ар-
хівних установах працювали Д. Багалій, В. Барвінський, О. Водолажченко,
В. Романовський та інші яскраві особистості. За поданням Укрцентархіву
Мала Президія ВУЦВК 14 грудня 1923 року ухвалила визнати необхідним
повернення з Москви архівних документів українського походження, зака-
муфлювавши усталеною за радянських часів формулою про «значний інте-
рес для історії революції і радянського будівництва»10. Виявлення україн-
ських документів в російських архівах та російських – в українських роз-
почалося досить жваво, й упродовж 1923 року до Харкова надійшли фонди
нотаріальних архівів, частина фонду Харківського окружного суду, а на по-
чатку 1924 року – документи з історії громадянської війни на теренах Укра-
їни (фонди ревкомів, ревтрибуналів, Міністерства продовольчих справ та
ін.). Водночас у фондах російських архівів залишалися документи надзви-
чайного значення для української історії. Про це йшлося на 1-й Всеукраїн-
ській нараді архівних працівників (Харків, 6–10 грудня 1924 року), у розлогій
публікації Д. Багалія та В. Барвінського «Українські архівні фонди в межах
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РСФРР» в «Архівній справі» (1925, кн. 1). Навесні 1925 року ВУЦВК по-
рушив перед ЦВК СРСР клопотання про повернення в Україну архівних
документів, що знаходяться за межами України і мають для неї історичне
значення. Зустрічна пропозиція торкалася виявлення в українських архівах
відповідних документів і передачі їх Архівному управлінню РСФРР. Тобто,
питання виявлення документів українського походження в російських архі-
вах та документів російського походження в українських архівах вирішу-
валося цивілізованим шляхом на взаємовигідних основах. З метою узгод-
ження питань повернення архівних фондів союзним республікам було ство-
рено спеціальну комісію, у результаті роботи якої розпочалося повернення
документів судових установ українських губерній до 1800 року, скасованих
внаслідок реформи 1864 року, документів Наркомату внутрішніх справ, міс-
цевих виконкомів, центральних установ УНР, ЦК КП(б)У та його місцевих
відділень. Цінними документами поповнилися фонди Центрального істо-
ричного архіву в Харкові, Центрального архіву давніх актів у Києві, Дніпро-
петровського та Одеського крайових історичних архівів. Чи не останнім на
той час надходженням стали 134 томи Румянцевського опису Малоросії в жовтні
1931 року. Таким чином, робота з позитивного вирішення проблеми розподілу
спільної архівної спадщини, зокрема, між Україною і Росією, мала свої ана-
логи наприкінці 1910-х – в 1920-х роках.

На новому історичному етапі питання повернення архівів було порушено
під час наради глав новоутворених держав (Азербайджану, Вірменії, Білорусі,
Казахстану, Киргизстану, Молдови, Російської Федерації, Таджикистану,
Туркменистану, Узбекистану, України) 14 лютого 1992 року у Мінську. Окре-
мим протоколом нарада доручила міністрам закордонних справ підготувати
документ про правонаступництво угод всієї власності, державних архівів,
боргів і активів колишнього СРСР для розгляду його главами держав у Ки-
єві в березні 1992 року. Основним результатом зустрічі з точки зору кон-
цепції поповнення фондів українських архівів стало підписання Угоди про
повернення культурних та історичних цінностей державам їх походження.
Повернення народам їх творів мистецтв, музейних експонатів, архівів, ру-
кописів та документів розглядалося як умова «відродження національних
культур, збереження та дальшого розвитку загальних культурних цінностей»
і зміцнення співробітництва між незалежними державами. Практична їх
реалізація вимагала створення Міжурядової комісії для вироблення меха-
нізмів і практичної роботи в цій сфері та національних комісій з укладання
систематичних покажчиків культурних та історичних цінностей, як на те-
риторії власних держав, так і інших держав-учасників Угоди. Стаття 4
декларувала необхідність надання можливості експертам національних
комісій ознайомитися з фондами державних музеїв, бібліотек і архівів.

Вже 28 лютого 1992 року розпорядженням Президента України
Л. М. Кравчука «Про забезпечення реалізації угод і домовленостей, досяг-
нутих у ході зустрічі глав держав у Мінську 14 лютого 1992 року» доруча-
лося МЗС за участю Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів
України, Фонду державного майна та представників України в Міждержавній
комісії СНД з розробки критеріїв і принципів розподілу всієї власності



Наука і культура

7

колишнього СРСР за кордоном розробити проект угоди про правонаступ-
ництво щодо договорів, всієї власності, державних архівів есt.

Оскільки передбачалася тривала планомірна робота, 9 березня Міністр
культури Л. І. Хоролець і начальник ГАУ при Кабінеті Міністрів України
Б. В. Іваненко офіційно висунули пропозицію щодо створення Національної
комісії по складанню систематичних переліків культурних та історичних
цінностей, які знаходяться на території держав – учасниць Угоди шляхом
реорганізації Республіканської комісії з розшуку та повернення в Україну
історичних та культурних цінностей, що діяла в Києві з 3 жовтня 1990 р. До
складу комісії як міжвідомчого органу пропонувалося включити відомих
учених, керівників творчих і громадських організацій, міністерств і відомств,
провідних працівників музеїв, архівів і бібліотек України.

Повноважного представника України в Комісії по проведенню перего-
ворів і підготовці пропозицій щодо вирішення питань, пов’язаних з правона-
ступництвом у відношенні договорів, державної власності, державних архівів,
боргів і активів колишнього Союзу РСР – Б. В. Соболєва – було призначено
31 березня 1992 р. Постановою Кабінету Міністрів України. Одночасно до
складу групи експертів було включено А. Й. Вінокурова (заступника на-
чальника відділу МЗС України), О. Ф. Моцика (першого секретаря дого-
вірно-правового відділу МЗС України), С. М. Гончарова (начальника відділу
Фонду Державного майна України), С. А. Буковинського (начальника
управління Міністерства фінансів України), Л. І. Лозенко (головного
спеціаліста ГАУ), М. Й. Галатюка (головного бухгалтер Ощадного банку
України), Є. Ф. Шейка (заступника завідуючого відділу Державного екс-
портно-імпортного банку).

Конкретно питання щодо архівної спадщини розглядалися поспіль із
загальними питаннями про форми співпраці та обміну досвідом у галузі
архівної справи під час зустрічі керівників державних архівних служб, яка
відбулася 22–23 квітня 1992 року у Мінську. Державну архівну службу Укра-
їни на цій нараді представляв начальник ГАУ при КМ України Б. В. Іваненко,
головний архівіст ГАУ Л. І. Лозенко, а щойно утворену Спілку архівістів
України – директор ЦДАГО України Р. Я. Пиріг. Зібрання розглянуло під-
готовлені створеною наприкінці березня групою експертів пропозиції. В скла-
ді групи поряд із представниками Республіки Вірменія – Ю. К. Лалаяном,
Республіки Білорусь – Е. М. Савицьким, Республіки Казахстан – К. Ш. Ку-
жамуратовим, Республіки Киргизстан – Т. А. Абдикаровим, Республіки
Таджикистан – З. А. Дустмухамедовим, Туркменистану – Б. М. Коюнлі-
євим, Росії – Г. Г. Бакалинською, Я. М. Щаповим, Республіки Молдова –
В. С. Феофановим., Республіки Узбекистан – П. Н. Нигматовим, працю-
вала головний спеціаліст ГАУ Л. І. Лозенко. Вихідна позиція висновку по-
лягала в тому, що держави-учасники, керуючись принципом непорушності
фонду, не претендують на права власності на комплекси документів, утво-
рених у діяльності вищих державних структур колишніх Російської імперії
та Радянського Союзу, що зберігаються в державних архівах, та визнають
законність переходу під юрисдикцію новоутворених держав державних архі-
вів та інших архівів союзного рівня, розташованих на їхній території. При
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цьому стверджувалося право на повернення тих фондів, що утворилися на
території держав-учасниць, відображають їхню історію і за різних часів
опинилися за межами державних кордонів. Висувалися пропозиції щодо
обміну копіями за умови відсутності можливості виокремлення комплексу
документів та створення міжурядової комісії з практичного вирішення пи-
тань, пов’язаних із поверненням документів.

За результатами зустрічі керівників архівних служб було прийнято про-
токол, у якому наголошувалося на потребі підтримки постійних контактів
та проведення щорічних консультативних нарад керівників державних ар-
хівних служб та спілок архівістів, обміну інформацією в сфері архівної справи
та архівознавства, сприяння фізичним і юридичним особам у доступі до
архівної інформації, здійснення спільних досліджень.

Під час наступного засідання Глав держав (15 травня, м. Ташкент)
було прийнято рішення зобов’язати Комісію з правонаступництва щодо до-
говорів, які становлять взаємний інтерес, державної власності, державних
архівів, боргів та архівів колишнього СРСР активізувати роботу і в найко-
ротший термін подати свої пропозиції на розгляд Ради Глав держав.

Відтак уже 4 червня 1992 року в Мінську Комісія повноважних пред-
ставників під час 3-го засідання поспіль із іншими важливими документами
парафувала Угоду про правонаступництво щодо державних архівів колиш-
нього СРСР. В основу проекту Угоди було покладено згадуваний висновок
з цього питання групи експертів. Остаточний текст Угоди з урахуванням
окремих зауважень сторін Президенти держав-учасниць підписали 6 червня
1992 року. Зокрема, ст. 10 Угоди відображала пропозицію української сто-
рони щодо узгодження права на використання архівної інформації з держа-
вами, інтересів яких вона торкається. Крім того, представники української
архівної служби пропонували поширити дію Угоди не лише на документи,
що зберігаються в державних архівах, а й у фондах музеїв та рукописних
відділах бібліотек. Автентичний текст Угоди було передано на зберігання
до Архіву Уряду Республіки Білорусь із наданням її завірених копій держа-
вам, які її підписали.

Свідченням уваги держави до проблеми повернення історичних і куль-
турних цінностей стало звернення в листопаді 1993 р. Президента України
до української та світової громадськості «Заява про повернення національ-
но-культурних скарбів»11. В ньому не лише наголошувалося на прагненні
повернути національні реліквії та незаконно переміщені історичні та культурні
цінності з неухильним дотриманням міжнародних угод і конвенцій, забез-
печити вільний доступ представникам інших держав під час виконання ана-
логічної роботи, але й висувалася конкретна пропозиція щодо проведення
в Києві під егідою ЮНЕСКО міжнародної конференції, присвяченої проб-
лемам повернення національно-культурних та художніх пам’яток, втрачених
або переміщених під час Другої світової війни. Пропозиція не знайшла під-
тримки. Та й сама заява стала лише історичним фактом.

Безпосереднє виконання Угоди про правонаступництво щодо держав-
них архівів колишнього СРСР було покладено на Головне архівне управління
при Кабінеті Міністрів України. Реальні кроки української сторони щодо її
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втілення розпочалися з укладання реєстру документів українського поход-
ження, що зберігаються в російських архівах. 3 вересня 1992 р. Колегія ГАУ
розглянула питання про заходи щодо повернення в Україну архівних до-
кументів, які з різних причин опинилися за її межами. Колегія відзначила, що
Угода «відкриває новий етап в роботі по поверненню в Україну документів,
що в різні часи із різних причин опинилися за її межами, визначає загальні
принципи і підходи до практичного її здійснення, закладає правове підґрунтя
до використання країнами колишнього Союзу РСР архівів, які утворилися
внаслідок діяльності вищих структур – колишньої Російської імперії і Союзу
РСР»12 . Водночас було визначено конкретні кроки щодо її реалізації. Зокрема,
планувалося до кінця 1993 року скласти реєстр архівних документів, що
підлягають поверненню чи мікрофільмуванню, уклавши на його підставі
зведений реєстр у формі бази даних. Передбачалося також підготувати проект
угоди з Роскомархівом з урахуванням в ній питань, пов’язаних із поверненням
документів та їх мікрофільмуванням. Перший варіант Списку фондів,
тематичних груп документів і окремих документів українського походження,
які зберігаються в державних архівах Російської Федерації було-таки складено
в заплановані терміни на підставі науково-довідкової літератури та документів,
що збереглися в українських архівах. На той момент список включав 274
фонди (понад 100 000 справ), до яких входили документи, створені в діяльності
представників українства та українських установ за різних історичних періодів,
у тому числі автографи Т. Г. Шевченка та колекція історичних документів
Д. І. Яворницького. На підставі цього списку (уточненого й доповненого
обома договірними сторонами) планувалося розпочати плідну роботу
з виявлення відповідних документів, проводити обмін оригіналами та копіями.
Однак, попри всі сподівання, російський парламент не ратифікував Угоди.
Відтак її реалізація відсунулася на невизначений термін. На перешкоді
інтересам духовності стала відсутність політичної волі.

 Поза тим упродовж 1993–1997 року українські архіви мали поповнення
своїх фондів документами, отриманими з Росії. Слід зазначити, що ініцію-
вала таке надходження не державна архівна служба, а Національна комісія
по поверненню культурних цінностей з-за кордону за сприяння Посольства
України в Російській Федерації та приватні особи, кому була не байдужа
доля родинної/власної архівної спадщини. Зокрема, передавання в Україну
деяких речей і документів, що дісталися за заповітом дружини О. Дов-
женка – Ю. Солнцевої, ініціювала Ірина Антонівна Петрова. Відтак до
фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва
України надійшли архівні документи та книжки з бібліотеки Олександра
Довженка і Юлії Солнцевої (1 справа, 157 документів – 1993 р.; 3 справи,
1822 док., 310 негативів – 1994 р.: 1 справа, 22 док. – 1995 р.: 9 справ –
1997 р.). 1993 року радник Посольства України в Російській Федерації
В. Г. Крикуненко передав до архіву-музею документи з української лі-
тератури, що відклалися в Посольствіта та 483 документи письменника
В. П. Бєляєва. Починаючи від 1993 року надходили документи письменників
та діячів культури від членів їхніх родин: І. В. Дубинського (1993),
Я. А. Мамонтова (1993–1994), Василя Барки (1993–1995), Я. О. Мацієв-
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ської (1997). Передавали документи й особисто – художниця М. Й. Пєту-
хова (1994), літературознавці О. П. Могилянський (1995) та Б. Я. Фре-
зинський (1995). Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України отримав архівні документи про долю українських куль-
турних цінностей, вивезених у роки Другої світової війни (160 арк., 1997 р.).
Частина видань і меморіальних речей Олександра Довженка потрапила до
Сосницького літературно-меморіального музею О. П. Довженка.

Таким чином, приватна ініціатива і прагнення українських архівістів
до збереження національної спадщини сприяли поповненню НАФ України
документами українського походження попри те, що Угода про правона-
ступництво щодо державних архівів колишнього СРСР не знаходила реа-
лізації. Натомість 15 квітня 1997 року парламент Російської Федерації ухва-
лив закон щодо статусу культурних цінностей, перевезених до СРСР вна-
слідок Другої світової війни, фактично заборонивши їх переміщувати.

Угоду про співпрацю між архівними службами України та Росії було
підписано лише 1998 р. Питання, пов’язані з поверненням документів та їх
мікрофільмуванням, в ній не окреслювалися.

 В дійсності реалізація положень Угоди донині не втратила актуальності
й потребує систематичної цілеспрямованої роботи, дієвої державної підтрим-
ки та значних коштів (яких у бюджеті архівних установ систематично бра-
кує). Як справедливо зауважувала 1997 року під час спеціально присвяченої
питанням спільної архівної спадщини країн і народів Центральної і Східної
Європи міжнародної конференції керівник архівної служби Республіки Польща
Дарія Наленч, «виникає враження, що кодифікаційні роботи міжнародних
органів в галузі охорони культурних цінностей, в тому числі архівних доку-
ментів, має значення швидше кодекса етичних ніж правових норм, не встанов-
люючи відповідальності за порушення встановленого ним порядку»13.

Важливе значення у зв’язку з труднощами реалізації Угоди має
укладання ґрунтовного довідника про архівну україніку в Російській Феде-
рації та архівну росіку в українських архівах.

Публікація тексту Угоди про правонаступництво щодо державних архі-
вів колишнього СРСР та звернення Президента України до української
і світової громадськості щодо повернення історичних і культурних пам’яток
має на меті не лише повернення до «вічної» архівної проблеми, але й спо-
нукання до реальних дій щодо її реалізації. Неофіційний переклад тексту
угоди з російської здійснено автором.

№ 1

УГОДА ПРО ПРАВОНАСТУПНИЦТВО
ЩОДО ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ КОЛИШНЬОГО СОЮЗУ РСР

6 липня 1992 р.

Держави – учасники Співдружності Незалежних Держав, іменовані далі
Сторони,

визнаючи, що одним з наслідків припинення існування Союзу РСР
є питання про правонаступництво щодо державних архівів,
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вважаючи необхідним визначити загальний підхід до рішення цього
питання,

надаючи важливе значення створенню повноцінних архівних фондів
держав – учасників, домовилися про таке:

Стаття 1
Сторони, керуючись принципом цілісності й неподільності фондів, що

утворилися в результаті діяльності вищих державних структур колишніх
Російської Імперії і Союзу РСР, що зберігаються в державних архівах, які
знаходяться за межами їхніх територій, не претендують на право володіння
цими комплексами документальних матеріалів.

Стаття 2
Сторони взаємно визнають здійснений відповідно до їхнього національ-

ного законодавства перехід під їхню юрисдикцію державних архівів та інших
архівів союзного рівня, включаючи державні галузеві архівні фонди колиш-
нього Союзу РСР, що знаходяться на їх території.

Стаття 3
Сторони мають право на повернення тих фондів, що утворилися на

їхній території та за різного часу виявилися за їхніми межами.
Стаття 4
У випадку, коли відсутня можливість фізичного виділення комплексу

документів, кожна зі Сторін має право доступу до них і одержання необхід-
них копій. При проведенні робіт з виявлення і копіювання документів для
держав – учасників Співдружності офіційним представникам державної ар-
хівної служби надаються максимально сприятливі умови для роботи.

Стаття 5
Представники державних архівних служб Сторін проводять регулярні

консультації на багатосторонній чи двосторонній основі для обговорення
питань співробітництва в цій галузі.

Стаття 6
Сторони забезпечують доступ дослідників до документів їхніх дер-

жавних архівів відповідно до порядку, установленого їхнім національним
законодавством.

Стаття 7
Сторони визнають на своїх територіях юридичну чинність архівних

довідок, виданих державними архівними установами інших держав-учас-
ників Співдружності.

Стаття 8
У тих випадках, коли які-небудь документи, що зберігаються в дер-

жавних архівах однієї держави, торкаються інтересів тієї чи іншої держави –
учасниці Співдружності, зацікавлені Сторони ухвалюють додаткові погоджені
заходи для використання і забезпечення збереженості цих документів та
запобігання їх знищення.

Стаття 9
Питання, пов’язані з поверненням документів, з порядком обміну

копіями і розрахунків за надання копій, у кожному конкретному випадку
повинні бути предметом двосторонніх угод.
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Стаття 10
У випадках, коли Стороною –власником передається право викори-

стання архівних документів, що торкаються інтересів іншої Сторони, іно-
земним державам, юридичним чи фізичним особам, право на використання
цих документів зберігається за Стороною, інтересів якої торкається цей
документ.

Стаття 11
Угода набуває сили від моменту її підписання.
Здійснено в місті Мінську 6 липня 1992 року в одному справжньому

екземплярі російською мовою. Справжній екземпляр зберігається в Архіві
Уряду Республіки Білорусь, яке направить державам, що підписали дану
Угоду, його засвідчену копію.

За Азербайджанську Республіку
За Республіку Вірменія Л. Тер-Петросян
За Республіку Бєларусь С. Шушкевич
За Республіку Казахстан Н. Назарбаєв
За Республіку Киргизстан А. Акаєв
За Республіку Молдова М. Снєгур
За Російську Федерацію Б. Єльцин
За Республіку Таджикистан Р. Набиев
За Туркменістан С. Ніязов
За Республіку Узбекистан И. Каримов
За Україну Л. Кравчук
Архіви України. – 1992. – № 1–3. – С. 4–5.

№ 2

ЗАЯВА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Л. М. КРАВЧУКА ДО УКРАЇНСЬКОЇ
ТА СВІТОВОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ПРО ПОВЕРНЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ СКАРБІВ
11 листопада 1993 р.

З відродженням Української Держави почався новий період в історії
українського народу, якому на тернистому шляху до незалежності довелося
зазнати болісних втрат – фізичних, моральних, духовних. Особливо дра-
матично склалася доля національних реліквій, історичних та культурних
цінностей, значна частина яких за різних обставин була втрачена або
опинилася за межами України.

Клейноди українського козацтва, унікальні археологічні знахідки та
скарби, безцінні мозаїки, ікони, іконостаси з українських церков, полотна
відомих художників, твори декоративно-ужиткового мистецтва народних
майстрів, особисті речі визначних історичних діячів, архівні документи,
рукописи та стародруки, рідкісні книги та інші раритети – усе це духовне
багатство виявилося розпорошеним по світах і недоступним для України,
виведено з наукового та культурного обігу української держави.

Розбудова державності, духовне відродження, зрослий рівень історичної
та національної самосвідомості народу України конче вимагають з’ясувати
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реальні масштаби збитків в історико-культурній царині, скласти реєстри
пам’яток культури та творів мистецтва, історичних, релігійних та культурних
реліквій, котрі опинилися на територіях інших держав.

І найголовніше – вивчити можливості їх повернення в Україну. Цим
уже конкретно почала займатися нещодавно створена при Кабінеті Міністрів
Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей.

Розшукуючи втрачені реліквії, ми не ставимо собі за мету негайно
повернути усі без винятку пам’ятки історії та культури, цов’язані з Україною.
Неухильно дотримуючись міжнародних угод та конвенцій, резолюцій Ге-
неральної Асамблеї ООН, ми наголошуємо, що йдеться про повернення
передусім національних реліквій та незаконно вивезених з України історич-
них та культурних цінностей і розраховуємо на взаєморозуміння з боку інших
держав, на їхню повагу до національних почуттів і духовних потреб україн-
ського народу, позбавленого життєво-важливих елементів своєї колективної
пам’яті.

Процес повернення історичних та культурних цінностей в Україну не
є одностороннім. З конструктивних позицій розглядатимуться звернення до
України інших держав з питань повернення національно-культурних цінностей
та обміну пам’ятками культури, в тому числі й тих, які були вивезені за часів
СРСР з інших країн як військові трофеї і таємно зберігалися у спеціальних
сховищах. Ми готові до укладення відповідних двосторонніх угод з усіма
державами. При цьому українська сторона забезпечить вільний доступ
представникам їхніх компетентних установ до фондів усіх українських музеїв,
архівів та бібліотек, сподіваючись на відповідний вияв взаєморозуміння.

Першим важливим кроком на шляху політичного та дипломатичного
вирішення стало підписання 14 лютого 1992 р. в Мінську главами
суверенних держав «Угоди про повернення культурних та історичних
цінностей державам їх походження». Цей документ, на наш погляд,
відповідає реальним потребам збереження культурної спадщини. За умови
дотримання відповідних норм та положень Угоди, укладеної в Мінську,
держави-учасниці матимуть міцні підвалини майбутніх цивілізованих та
партнерських стосунків.

Україна пропонує провести в Києві під егідою ЮНЕСКО міжнародну
конференцію, присвячену проблемам повернення національно-культурних
та художніх пам’яток, що були втрачені або переміщені під час Другої
світової війни.

Ми звертаємося до української і світової громадськості, до усіх, кому
не байдужа доля наших історичних та культурних реліквій, з проханням
допомогти в розшуку та поверненні в Україну втрачених скарбів
і запевняємо, що вони посядуть чільне місце в українській духовній світлиці.

Президент України Л. Кравчук
Урядовий кур’єр. – 1993, 11 листопада

1 Акуленко В. І. Гаазька конвенція про захист культурних цінностей на випадок зброй-
ного конфлікту (1954) // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп.
ред.) та ін. – К.: «Укр. енцикл., 1998. – Т. 1: А–Г. – С. 540.
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2 Стемпняк Владислав. Контро версії довкола юридичних підстав для врегулювання
міжнародних архівних претензій // Архіви України. – 2004. – № 3. – С. 83.

3 Див.: Стемпняк Владислав. Контроверсії... – С. 73.
4 Див.: Sovereignty. Disputed Claims. Professional Culture. Essays on Archival Policies by

Charles Kecskemeti. – Brussels, 2000. – Pp. 247–253.
5 Детальніше див.: Стемпняк Владислав. Контроверсії... – С. 73–86.
6 Питання про повернення культурних цінностей з Московщини на Вкраїну // Наше

минуле. – 1918. – Ч. 2. – С. 207–208.
7 До складу комісії увійшли М. С. Грушевський, М. П. Василенко, О. І. Левицький,

І. М. Каманін. Див.: ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 6, арк. 27 зв.
8 Лист Бібліотечно-архівного відділу до Міжвідомчої Комісії щодо мирного договору

з Росією про повернення в Україну архівних документів, які були примусово вивезені до
російських архівів // Пам’ятки. – 1998. – Т. 1. – С. 54.

9 ЦДАВО України, ф. 3695, оп. 1, спр. 195, арк. 2 зв.
10 ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 111, арк.7.
11 Про повернення національно-культурних скарбів: Заява Президента України Л. Крав-

чука від 11 листопада 1993 р. // Урядовий кур’єр. – 1993, 11 лиспопада.
12 Про заходи щодо повернення в Україну архівних документів, які з різних причин

опинилися за її межами: Рішення колегії Головного архівного управління при Кабінеті Мі-
ністрів України від 3 вересня 1993 р.

13 Наленч Дарья. Общее архивное наследие. Проект программы международного со-
трудничества // The Common Archival Heritage of States and Nations of Central and Eastern
Europe. – Warszawa, 1998. – С. 25.

Валерій Пристайко

ПЕРЕДАЧА КОМІТЕТОМ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ДО ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ

ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ
АРХІВНОЇ СПРАВИ

Про демократизацію архівної справи в Україні можна вести мову на
часовому відтинку від 1991 р. (відновлення державної незалежності) до
сучасності. Упродовж 15 років відбувався процес реформування норма-
тивно-правової бази архівістики, який досі не можна вважати завершеним.

Першим суттєвим кроком на шляху демократизації архівної справи
стало прийняття  9  вересня 1991р. Президією Верховної Ради України
указу  «Про передачу архівних документів КДБ України до державних
архівів республіки».

 Питання демократизації архівної справи та розширення доступу до
архівів в цілому знайшли відображення в сучасній історіографії (Матяш І. Б.,
Пиріг Р. Я., Кентій А. В., Лозицький В. С. та ін.). Завдання цієї публікації
полягає у відтворенні значення архівних документів для організації
реабілітації незаконно репресованих громадян.

Прийнятий Верховною Радою України 17 квітня 1991 року Закон України
«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» спрямовано на
ліквідацію наслідків беззаконня, допущених з політичних мотивів до
громадян України, поновлення їхніх прав, встановлення компенсації за не-
законні репресії та пільги реабілітованим1. Зокрема, в Законі відзначено,
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що Верховна Рада України засуджує репресії і відмежовується від теро-
ристичних методів керівництва суспільством, висловлює співчуття жертвам
необґрунтованих репресій, їх рідним і близьким, проголошує намір неухильно
домагатися відновлення справедливості, усунення наслідків свавілля
і порушень громадянських прав, прагне забезпечити посильну на цей час
компенсацію матеріальної і моральної шкоди, заподіяної незаконними
репресіями реабілітованим та їх сім’ям, а також гарантує народу України,
що подібне ніколи не повториться.

Дія Закону поширювалася на осіб, необґрунтовано засуджених за цей
час судами України або репресованих на території республіки іншими дер-
жавними органами в будь-якій формі, включаючи позбавлення життя або
волі, переселення в примусовому порядку, вислання і заслання за межі ре-
спубліки, позбавлення громадянства, примусове поміщення до лікуваль-
них закладів, позбавлення чи обмеження інших громадянських прав або
свобод з мотивів політичного, соціального, класового, національного і релі-
гійного характеру.

Указом від 9 вересня 1991 р. в Україні було ліквідовано повністю відо-
кремлену і непідконтрольну державним органам архівну систему спец-
служб. Але розвиток подальших подій, на жаль, не набув такого радикаль-
ного характеру, який передбачався в указі. Оскільки Закон України «Про
Національний архівний фонд і архівні установи» (1993) дозволяв створення
спеціальних галузевих архівів окремих відомств для постійного зберігання
своїх документів, то найпершим з них став Державний архів Служби без-
пеки України, який успадкував практично всі архівні документи КДБ УРСР.
До державних архівосховищ у Києві та областях потрапили тільки дві ка-
тегорії документів з архівів КДБ: архівно-слідчі справи реабілітованих
громадян і так звані «фільтраційні справи» колишніх остарбайтерів та
полонених Другої світової війни, які після повернення на Батьківщину про-
ходили «фільтрацію» в органах державної безпеки. Крім того, через нестачу
місця для приймання документів державні архіви Донецької та Одеської
областей взагалі відмовилися від виконання указу Президії Верховної Ради.

До архівних установ потрапили, насамперед, документи, потрібні для
соціального захисту громадян та відновлення історичної справедливості
щодо безпідставно репресованих. Інформація цих документів упродовж
1992–2002 рр. була затребувана 1 180 471 заявником, у тому числі 1134
902 українськими громадянами і 45 569 громадянами, що мешкали за
межами Укарїни (Росія, Білорусь, Казахстан, Ізраїль, Польща та ін.). Їм
було надано 836 581 позитивні довідки, а також 343 890 негативних відпо-
відей. Досить значною була кількість реабілітованих громадян, які вима-
гали документального підтвердження фактів переслідування з боку то-
талітарного режиму.

Але з перших кроків, спрямованих на використання інформації прийня-
тих від СБУ архівних справ, перед державними архівами постали проблеми,
пов’язані із захистом інтересів громадян. Здебільшого це були питання опри-
люднення негативної інформації про осіб, яка містилася в матеріалах по-
засудових та судових процесів, у протоколах допитів звинувачених тощо2.
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Надзвичайно цінним історичним джерелом серед архівних документів,
пов’язаних з реабілітацію жертв політичних репресій, є архівно-слідчі справи
репресованих. Це документальне свідчення епохи радянського, більшовиць-
кого тоталітаризму, негативні наслідки якого ще тривалий час доведеться
долати українському суспільству.

Відкриття цих специфічних документів, їх передача від колишнього
КДБ до державних архівів мало велике значення.

По-перше, сотням тисяч безвинних жертв політичних репресій було
повернуто імена. Це морально-політичний, суспільний аспект – ознака гли-
бокої демократизації нашого життя, активних намагань покінчити з наслід-
ками тоталітарного минулого.

По-друге, було зроблено перші кроки по відновленню соціальної спра-
ведливості щодо численних жертв політичного терору. Саме цією доку-
ментальною базою керувалася мережа комісій з питань поновлення прав
реабілітованих. Цей соціально-правовий аспект, поза сумнівом, мав вирішаль-
не значення в долях багатьох безпідставно репресованих.

По-третє, до наукового обігу було залучено донедавна закриті ори-
гінальні історичні джерела. Завдяки цьому науковому аспекту ліквідовано
чимало білих плям новітньої історії України, руйнуються стійкі міфологеми
радянської історіографії, комуністичної пропаганди, оголюється розбудова
багатьох процесів і справ, фабрикованих кількома поколіннями чекістів3

(прикладом можуть бути публікації на сторінках журналу «З архівів ВУЧК-
ГПУ-НКВД-КГБ», підготовлені відомими науковцями-архівістами: Пиро-
гом Р. Я. «Рідний брат Михайла Грушевського» № 1 /1994 року. та Матяш
І. Б. «Він ніколи не був ні шовіністом, ні націоналістом, а тільки україн-
цем…». Життєва драма О. Грушевського № 2/4 / 2000 р.). Водночас архіви
державної безпеки – досить специфічне історичне джерело4.

По-четверте, поява в державних архівах такого величезного масиву
специфічних історичних джерел породила низку вельми складних проблем
як внутрішньоархівного, так і широкого, суспільного характеру. Насамперед,
архівісти зіткнулися зі специфікою надання інформації за матеріалами
архівно-слідчих справ, технологією їх обліку, забезпечення надійних умов
збереження, відсутністю єдиних методичних засад їх використання. До
того ж, вони потребували значного обсягу ремонтно-реставраційних і палі-
турних робіт5.

Матеріали архівно-слідчих справ дозволяють чіткіше з’ясувати при-
чини та глибину багатьох складних і трагічних явищ української історії
в зазначений період (колективізації, голодомор, катастрофа початкового
періоду війни тощо), дають можливість виявити механізм політики пере-
слідувань, визначити масштаби репресій в конкретні історичні періоди,
показати географію злочинної політики масового терору, допомагають
окреслити спрямованість репресивного механізму стосовно окремих со-
ціальних і етнічних груп населення. На підставі аналізу даних документів
можна зробити висновки про наслідки масових репресій не тільки в різних
сферах життя та діяльності суспільства, але і в соціальній психології кількох
поколінь.
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Великий обсяг архівно-слідчих справ своєрідно відображає різноманітну
палітру ставлення населення до політики, яку проводила Радянська влада
в певні періоди – від повного спротиву до гарячої підтримки, від пасивного
сприйняття до створення власних програм подальшого суспільного розвитку.

Слідчі справи розкривають методи, якими на практиці здійснювались
окремі політичні директиви ряду партійних з’їздів і конференцій: остаточна
ліквідація капіталістичних елементів, соціалістичний переустрій села, ма-
сове впровадження атеїзму до свідомості людей тощо6.

Не менш важливе значення мають архівно-слідчі справи, іноді як єдине
джерело щодо фактів біографій багатьох видатних синів України, кращих
представників національної інтелігенції, військових, служителів культів.

Подані нижче документи з особистого архіву Пристайко В. І. та Прис-
тайко В. В. та з фондів ЦДАВО України публікуються зі збереженням
стилістики та орфографії оригіналів й відтворюють процес залучення ар-
хівних документів до реабілітації незаконно репресованих осіб.

№ 1
ЛИСТ КОМІСІЇ ПАРТІЙНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

ДО ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ М. М. ГОЛУШКА*

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ЦК КПРС І ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
З  ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РЕАБІЛІТАЦІЄЮ ОСІБ НЕОБҐРУНТОВАНО

РЕПРЕСОВАНИХ В ПЕРІОД 30–40-х НА ПОЧАТКУ 50-х РОКІВ

4 березня 1991 р.
Згідно одержаних з партійних комітетів і Прокуратури УРСР даних

після прийняття постанов ЦК КПРС від 11 липня 1988 року «Про додаткові
заходи по завершенню роботи, пов’язаної з реабілітацією осіб необґрунто-
вано репресованих в 30–40-і і на початку 50-х років» і ЦК Компартії України
від 13 вересня 1988 року з цього питання, реабілітовано в судовому порядку
21796 чол. І на підставі Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР від
16 січня 1989 року 159130 чол. (всього 180926 чол.).

За цей період у партійні органи Компартії України, що займаються парт-
реабілітацією, з органів прокуратури і держбезпеки, судових інстанцій, вище-
стоящих парт органів, а також у зв’язку з заявами громадян надійшли мате-
ріали стосовно 10,8 тис. колишніх членів КПРС. Всі вони розглянуті.

Із згаданої кількості матеріалів, що надійшли, прийняті рішення по спра-
вах 5139 колишніх членів партії, в тому числі з урахуванням нових обставин
переглянуті постанови по 109 особам яким було відмовлено в поновленні
членами КПРС в 1950–1960 роках. Станом на 1 січня 1991 року 56 чол.
поновлено в членах КПРС, 4825 – посмертно реабілітовано в партійному
відношенні, щодо 258 чол. не знайдено підстав для парт реабілітації. Роз-
глянуто також 28 звернень комуністів з приводу вилучення із їх документів
перерву в партійному стажі, який утворився в наслідок репресій. По 46 з них
прийняті позитивні рішення.

* Голушко Микола Михайлович – Голова Комітету Державної безпеки України (1987–
1991 рр.).
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Серед поновлених у членах КПРС і реабілітованих в партійному від-
ношенні посмертно – а це 4881 чол. – робітники і колгоспники складають
понад 1,0 тис. чол., партійні, радянські, господарські комсомольські пра-
цівники – понад 2,5 тис. чол., представники інтелігенції – близько 600 чол.

Вивчення матеріалів стосовно решти 5,6 тис. осіб показало, що понад
2,5 тис. чол. були реабілітовані в партійному відношенні раніше, до 1988
року, понад 900 – були виключені з членів ВКП(б) по мотивах, не зв’язаних
з репресіями, більш як по 300 справах документально не виявлено прина-
лежності репресованих до КПРС, близько 400 членів в партії, як довели
перевірки, не були репресовані. Особлива категорія – майже 900 колишніх
членів партії, по відношенню до яких не вдалося встановити відомостей
про їх долю після ре пресування або відбуття призначеного покарання. Ця
обставина утрудняє прийняття неформальних рішень з питання про парт
реабілітацію таких осіб.

По розгляду питань про партійну реабілітацію необґрунтовано репре-
сованих осіб активно працюють партійні органи Донецькій області, де роз-
глянуто 506 справ, Дніпропетровській – 386, Хмельницькій – 378, Вінни-
цькій – 361, м. Києві – 334, Одеській області – 332, Черкаській – 326, Жи-
томирській – 313, Полтавській – 288.

Комісією партійного контролю при ЦК Компартії України за 1988–
1990 роки вивчені матеріали стосовно більш ніж 700 колишніх членів
ВКП(б), а також політемігрантів і переведених з братніх (австрійської, бол-
гарської, польської) компартій. 307 справ за поданням Комісії розглянуто
Секретаріатом ЦК Компартії України, по 303 із них прийняті рішення про
реабілітацію комуністів, необґрунтовано виключених з партії в зв’язку з не-
законними репресіями.

За 1990 рік в кримінальному порядку реабілітовано всього 35428 чол.
Зниження кількості реабілітованих порівняно з попереднім роком (1989
рік – понад 145,5 тис. чол. ) пов’язано з завершенням роботи із застосу-
ванням практики, що передумовлена Указом Президії Верховної ради
СРСР від 16 січня 1989 року про реабілітацію осіб, які були репресовані
не судовими органами.

В республіканській парторганізації за минулий рік реабілітовано в пар-
тійному відношенні 1942 чол., в т. ч. 12 з них – поновлено в членах КПРС
(за 1989 рік всього реабілітовано 2874 чол.).

Робота по вивченню питань про партійність необґрунтовано репресо-
ваних осіб продовжується. Зараз в партійних органах знаходиться на розгляді
близько 700 таких справ і матеріали надходять. Продовжується пошукова
робота відносно уже згаданих вище 900 колишніх членів партії, подальшу
долю яких встановити поки що не вдалося, крім тих, згідно даних Проку-
ратури УРСР, ще треба буде переглянути понад 200 тис. справ (кількість
репресованих по них осіб уточнюється).

Перший заступник голови Комісії
партійного контролю при ЦК Компартії України

     О. Пелих
З особистого архіву Пристайко В. І. та Пристайко В. В.
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№ 2

ПОДАННЯ КОМІТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ГОЛОВНОГО
АРХІВНОГО УПРАВЛІННЯ  ПРИ КМ УКРАЇНИ ДО ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ

РАДИ УКРАЇНИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ УКАЗУ ВР
«ПРО ПЕРЕДАЧУ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ КДБ УКРАЇНИ

ДО ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ РЕСПУБЛІК»
29 серпня 1991 р.

У відповідності з постановою Ради Міністрів СРСР від 4 квітня 1980 р.
№ 274 про затвердження Положення про Державний архівний фонд СРСР
Комітету державної безпеки СРСР та його республіканським органам було
надано право здійснювати постійне зберігання архівних документів, не пе-
редаючи їх до установ державної архівної служби.

Це зумовлено введенням режиму відомчої таємності, викликає об-
ґрунтовані вимоги громадськості про передачу цих документів на відкрите
державне зберігання.

В архівах органів КДБ України зосереджена значна кількість доку-
ментів, що характеризують складність історичного розвитку республіки,
можуть бути використані для об’єктивної оцінки суспільство-політичних
процесів, забезпечення законних інтересів громадян.

Виходячи з викладеного, на підставі Акту проголошення незалежності
України вважаємо за необхідне організувати відбір та прийом до державних
архівів України архівних документів КДБ і його органів на місцях та надалі
передавати їх на державне зберігання на загальних засадах з іншими міні-
стерствами, державними комітетами і відомствами республіки.

З цією метою пропонується створити комісію з працівників Головархіву
та КДБ України. Відбір та передачу документів передбачається здійснити
протягом шести місяців.

Проект Указу Президії Верховної Ради України з цього питання дода-
ється.

Голова Комітету державної
безпеки України      М. М. Голушко
Начальник Головного архівного
управління при КМ України        Б. В. Іваненко
ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4711, арк. 45.

№ 3

ПРОЕКТ УКАЗУ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
«ПРО ПЕРЕДАЧУ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ КДБ УКРАЇНИ

ДО ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ РЕСПУБЛІКИ»
 Серпень 1991 р.

У зв’язку з тим, що в архівах органів Комітету державної безпеки
України зберігаються документи, які мають велике значення для об’єк-
тивної оцінки суспільно-політичних  процесів,  масових репресій,  реабілітації
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та  забезпечення  законних інтересів громадян, Президія Верховної Ради
України

ПОСТАНОВЛЯЄ:
     1. Встановити, що Комітет державної безпеки  України  передає на

постійне зберігання Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів
України та його установам на місцях документи на загальних засадах з мі-
ністерствами та іншими органами державного управління республіки.

     2. Головархіву  та КДБ України створити комісію для вироблення
порядку і критеріїв відбору та передачі документів до державних архівів.

     Передачу архівних документів Комітету державної безпеки України
здійснити протягом шести місяців.

     3. Кабінету Міністрів України розглянути питання про фінансове та
матеріальне забезпечення  схоронності  цих  фондів  у державних архівах.

Голова Верховної Ради України   Л. Кравчук
ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4711, арк. 46.
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Олег Купчинський

ГРАМОТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗЯ
РОМАНА МСТИСЛАВИЧА З УМОВНОЮ ДАТОЮ

1201 – ПОЧАТОК 1203 РОКУ

Документ, що пропонується увазі читача, належить до ряду статутних
грамот. У ньому відображено заходи князя Романа Мстиславича, пов’язані
з необхідністю зміцнення внутрішнього устрою країни. Князь з допомогою
документа визнає статус поділу держави на удільні князівства як данину
часу, проте через те, що їх становлення і розвиток супроводжуються
безперервним поділом, міжусобицями і спровадженням на Русь кочовиків,
що веде до ослаблення країни («




») (вар. Б), вимагає припинити
таку практику і пропонує проект об’єднання шести найбільших князівств
на федеративних засадах. Об’єднання повинно грунтуватися на спільно
виробленому та впровадженому в життя статуті (« 
», (вар. Б). На чолі конфедеративного державного об’єднання
князівств мав стояти великий князь, який стежитиме за порядком у державі,
бути його главою, першим серед рівних. Він же повинен організовувати
захист кордонів країни. Водночас князь Роман Мстиславич розглянув
програму спадкового розподілу володінь між князями, визначив права
старших за віком і молодих князів з тим, щоб відвернути дрібнення кня-
зівств між спадкоємцями («а»), підтримав
принципи сеньйорату. Тут же викладено також міркування про порядок обо-
рони країни від зовнішніх ворогів і висловлено осуд тих князів, які порушать
мир усередині держави тощо.

Увесь документ пройнятий ідеєю єдності земель. Країна князю мис-
лилася як спільна справа і турбота всіх у Руській землі.

Ориґінал документа не відомий. До наших днів дійшли його копійні
списки з XVІІІ ст. Першим виявив грамоту збирач і дослідник давньору-
ських пам’яток А. Хрущов. У розпорядженні дослідника, однак, мав бути
раніший від відомих сьогодні список документа, який входив у якийсь «ма-
нускрипт» і був виготовлений на основі втраченого давнього «Новгородсь-
кого літописця». Протограф писаний «древним наречием» і засвідчував
«древний слог». Хронологія цього списку і «літописця» нині не відома. У 30-х
роках XVІІІ ст. А. Хрущов, будучи помічником В. Татіщева у Сибірській
експедиції, ознайомив ученого з рукописом. Тоді чи не вперше (не раніше
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квітня 1734 р.) вони спільно проаналізували і переклали документ російською
мовою. Правдоподібно, опрацьовуючи документ, В. Татіщев і його помічник
користувалися списком із якогось давньоруського збірника, можливо, й зга-
даного літопису. На те, що В. Татіщев, очевидно, мав оглядати «Новго-
родський літописець», вказує варіант примітки (за списком Воронцових,
№ 522), уміщений у першому томі «Истории…» В. Татіщева1. На це не-
прямо також вказують дослідження М. Тихомирова2. Приблизно у другій
половині 30-х рр. XVІІІ ст. В. Татіщев включив документ у свою «Исто-
рию…», відповідно коментуючи його на основі літописних оповідей та інших
джерел. Так, власне, він стає відомим і потрапив до наукового обігу3.

Досліджуваний документ мав би писатися у кількох примірниках. Його
мали одержати всі «». Про це значною мірою свідчить і кон-
текст документа. В. Татіщев повідомив про окремі відгуки князів на звер-
нення князя Романа. Отримав його і «Всеволод великий князь»4. Отже, прав-
доподібно, розмножуватися документ міг у кількох авторизованих копіях,
які теоретично повинні б мати однакову структуру, добір лексики, відріз-
няючись тільки змістом клаузули інскрипції, якої нині у тексті взагалі немає.

У видовому значенні документ нагадує розлогий лист-звернення,
належить до групи епістолярних писемних пам’яток. Текст списку доку-
мента, правдоподібно, зберігся не повністю. У зв’язку з цим немає повних
відомостей про його будову і структуру формуляра. Немає також початку
вступного протоколу грамоти, а в ньому втрачені клаузули інтитуляції,
можливо, й інвокації, т. зв. етикетна частина формуляра. Принаймні
в цьому виді документів такі клаузули часто наявні. Треба вважати, що
у контекст документа була включена інскрипція (адреса, куди скеровува-
лося звернення). Непрямим відгуком на наявність також початку вступ-
ного протоколу документа є вказівка у В. Татіщева на те, що Роман
““5. Фраза нагадує частину клаузули про-
мульгації, яка нерідко трапляється у східнослов’янському документі. По-
рівняй: у статуті Володимира Святославовича – «
    »6; або пізніше у грамотах, писаних від імені
Лева Даниловича, – «»7. Водночас
у збереженому документі немає закінчення (есхатоколу), яке зазвичай
містить перелік свідків, інформацію про засоби засвідчення і дату. Та
частина списку, яка дійшла до нас, відображає здебільшого власне зміст
документа. Чи повністю його збережено у перекладному списку XVІІІ ст.,
також не відомо. Зворот «» є радше рито-
ричним повторенням втрачених (чи не поміщених копіїстом) початкових
елементів формулювань інскрипції чи промульгації, що могли фіґурувати
у таких документах, як звернення.

Документ без дати. Вона може припадати на 1201 – початок 1203 р.
Він писаний і виданий, правдоподібно, у Києві. Ці дані можна приблизно
реконструювати на підставі літописних згадок і закордонних джерел. Події,
які могли бути підставою для появи документа, припускаємо, такі:

У 1199 р. помер галицький князь Володимир Ярославович (ця дата вста-
новлюється на основі інтерполяції змісту подій, зафіксованих у літописах,
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пряме засвідчення її відоме лише з Густинського літопису)8, і того ж року,
ймовірно, Галич потрапив до рук волинського князя Романа Мстиславича.
Довідавшись про зайняття Романом Галичини, київський князь Рюрик
Ростиславич разом із чернігівськими князями Ольговичами вживають
заходи, щоб перешкодити цьому, і сплановують похід.

Однак, зміцнивши упродовж року своє становище в Галичині, Роман
випередив їх і сам з’явився під стінами Києва (останнє, мабуть, пояснюва-
лось обмеженням Рюриком у минулому прав Романа щодо окремих воло-
стей Київщини)9, куди увійшов без бою. Це відбулося взимку 1200–1201 рр.,
згідно з Лаврентіївським літописом, – узимку 1202 р., проте його хронологія,
як відомо, випереджає на один рік10. Дата походу князя Романа на Київ
1201 р. (або наприкінці 1200 р.) реконструюється також на основі писань
візантійського історика Микити Хоніята, який пов’язує її з першим походом
Романа на половців, що відбувся близько цієї дати11. М. Бережков, однак,
висловлює певні сумніви, вважаючи, що ця стаття у Лаврентіївському лі-
тописі датована ультраберезневим стилем, і робить на цій основі припу-
щення – цю подію слід датувати зимою 1201–1202 рр.12.  Тоді, на початку
1201 або 1202 р., власне після зайняття князем Романом Києва, і міг бути
складений досліджуваний документ. Це непрямо підтверджують слова
з нього, які повідомляють про вступ Романа у Київ як про подію, що
відбулася в минулому: «
» (вар. А).

Проте цей контекст потребує певних уточнень. Він, як відомо, не да-
тований, тим часом провини Рюрика стосовно Романа, що могли бути під-
ставою для появи останнього, накладались Рюриком одна на одну і походів
Романа у зв’язку з цим було не менше двох13. Із документа не випливає,
як про це, зрештою, інформує В. Татіщев, що усунення Рюрика відбулося
через його перше клятвопорушення. Отже, з яким саме часом треба
пов’язувати ці факти? Чи йдеться про провини, що призвели, як згадувалось,
до першого походу Романа на Київ і усунення Рюрика з київського престолу
взимку 1200–1201 рр. або 1201–1202 рр., чи, можливо, мовиться про те,
коли Рюрик разом з Ольговичами і залученою «»
грабував і руйнував Київ, а на звістку про це, на захист киян, прийшов
з Галичини князь Роман і тут же здійснив другий похід на половців, а Рюрика,
як порушника клятви, схопив, постриг у ченці й позбавив в Овручі престолу.
Це відбулося приблизно на початку 1203 р14. Саме на цей час, очевидно,
припали чи не найсприятливіші умови для «»
і складання досліджуваного документа. З другим приходом Романа Мсти-
славича у Київ пов’язав створення документа В. Татіщев. Існують, проте,
й інші датування грамоти. Втім, усі висунуті гіпотези щодо допустимого
датування документа 1201 – початком 1203 р. умовні.

У XVІІІ ст. розпочалося наукове вивчення і використання документа.
Доказами цього є вже згадувані дослідження В. Татіщева і А. Хрущова та
переклад документа. Перш ніж вводити документ у науковий обіг і публі-
кувати його В. Татіщев намагався з’ясувати його зміст, частково й дже-
релознавчу основу на предмет автентичності. Спочатку дослідник сумні-
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вався у достовірності документа. Про це свідчить додана ним до тексту
документа примітка: «Сие Романово предложение ни в одном манускрипте,
которые я в руках моих имел, не находится, а сообщил мне Хрущов выпи-
санное и сказал, что выписано в Новегороде из древняго Летописца и писано
было древним наречием, которое мы с ним преложили, как здесь. А хотя
мне оное неколико сомнительно было…» Далі дослідник, «видя слог онаго
древний, которого он сам сочинить не мог», схилився до визнання документа
автентичним15, внаслідок чого включив у текст своєї «Истории…» його
велику частину.

У першій половині ХІХ ст. прямого використання розглядуваного до-
кумента не запримічуємо. Його не зауважують. Це, треба вважати, йшло
в парі із загальним скептичним ставленням у той час до давніх джерел
у російській, частково в українській науці. Не міг бути у цьому винятком
досліджуваний документ (згадаймо, як піддавалася тоді сумнівам автен-
тичність літописців, було відкинуто «Руську правду», як тлумачились трак-
тати князів Олега та Ігоря з греками, твори Кирила Турівського і та ін.).

Згодом окремі сторінки своєї праці присвятив документові Н. Попов.
Він, розглядаючи у творі В. Татіщева тексти грамоти та примітку № 1 до
неї, відніс їх до «сумнівних сторінок». Дуже цінним у дослідженні Н. Попова
є те, що він виявив і опублікував на основі рукописних списків пропущені
в академічному виданні «Истории…» В. Татіщева другу і третю примітки
до грамоти, що істотно доповнив можливості інтерпретації документа і роз-
думи вченого над ним16. Наводимо текст цих двох приміток В. Татіщева:
«2. Что сия форма правления подобна Немецкой империи, которую никто
за лучшую почесть не может [иметь] и Хрущев сам многие в том попреки
довольно разумея не хвалил, как я довольно его мнение знал, что он у нас
монархию прочим предпочитал; 3. Число шести избирателей не безопасно,
ибо по три разделяся, по окончанию привести не возмогут, разве седьмой
в списывании проронен. Что же в местных наследие одному старейшему
сыну полагалъ оное весьма изрядно и есть ли бы сие тогда утвердили, то
б конечно таково великого вреда от татар не приключилось»17.

У радянський час позитивно оцінив використані В. Татіщевим доку-
менти, що надходили від А. Хрущова, А. Андреєв і додав, що вчений «давні
літописці одержував не тільки від А. Хрущова, а й від А. Волинського,
П. Єропкіна»18. Подібно витрактував використані В. Татіщевим матеріали
«літописів і манускриптів» М. Тихомиров. Він підкреслив, обговорюючи
джерела «Истории…» В. Татіщева, що «з них найбільше значення мали
літописи, що збереглися у зібраннях Волинського, Хрущова і Єропкіна»,
правда, спеціально нічого не сказав про грамоту19. Тим часом Б. Рибаков,
високо оцінюючи «критичний підхід» до джерел, які використовував
В. Татіщев стосовно досліджуваного документа, констатував, що він «ним
узятий з Хрущовського рукопису» і приписаний Романові, в іншому місці
вчений побачив у документі фольклорну основу: «Нам важко судити, – писав
Б. Рибаков, – чи був у Романа насправді такий проект ліквідації усобиць
і створення міцної військової федерації усіх руських князівств ХІІІ ст., але
треба припускати одне з двох: або популярність князя Романа (в тому
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числі билинна) випливала з такої політики, або ж розповідь про програму
«доброго порядку» входить до складу фольклору про Романа Хороброго»20.
Сказане Б. Рибаковим заперечує будь-яку підставу для трактування доку-
мента як достовірного.

Водночас інші дослідники після Б. Рибакова не сумніваються в істо-
ричній автентичності та цінності змісту документа. В. Петров уважав, що
В. Татіщев, використовуючи досліджуваний документ (він наводить згадану
примітку), спирався на «літописні пам’ятки, які містять достовірні історичні
реалії»21. Українські вчені, зокрема, П. Толочко, твердять, що в основі до-
кумента, «без сумніву, лежить давнє джерело»22. У цьому ж руслі оцінив
документ М. Котляр23. П. Кралюк частково опублікував текст документа,
підкресливши, що він є «доволі ориґінальним проектом»24. Водночас дехто
з дослідників пов’язує зміст документа, зокрема, ідею «доброго порядку»,
задекларовану князем Романом, з німецькими традиціями (до речі, про це
вже натякав сам В. Татіщев), що виходили з оточення короля Філіппа ІV
Гогенштауфена, а з ним, як відомо, князь підтримував зв’язки, але цей
здогад, на нашу думку, не має достатньої арґументації25.

Уся складність аналізу документа полягає у тому, що у розпорядженні
науковців є лише один його список (всі інші похідні), який дійшов до нас
з «Истории…» В. Татіщева (крім списку ранньої стадії підготовки «Исто-
рии…» В. Татіщева. Відома й низка протографів – Уваровський, Ворон-
цовський, Шумахеро-Таубертовський, Академічний, Київський, список
Московського університету та ін., у яких фіґурує або міг фіґурувати текст
документа. Нам, на жаль, не з усіма цими протографами вдалось ознайо-
митися). Про документ, отже, можемо судити тільки на основі тексту одно-
го списку, який неповний і до того ж перекладний. Усі інші дані з наших
джерел лише дотичні, що можуть проливати світло на можливе походження
документа або епоху, в якій він міг з’явитися.

Втім, у переглянутих працях, у яких згаданий або цитований документ,
писаний від імені князя Романа Мстиславича, немає однозначної оцінки
щодо його достовірності. Більшість дослідників не спирається на аналіз
конкретного тексту документа, а визнає достовірність тільки тому, що його
використав В. Татіщев. Власне, у більшості випадків запримічуємо певне
«потакування» їх беззаперечному авторитетові російської історіографії або
використання його тексту із застереженням, що в основі документа, «без
сумніву, лежить давнє джерело». Хіба хтось сумнівався, що для створення
будь-яких підробок використовуються якісь раніші джерела? Усі фальси-
фікатори, навіть дуже примітивні, завжди взоруються на попередніх зразках,
щоб надати документові «вірогідності» і не викрити себе.

Мотиви окремих статей із тексту проекту нагадують джерела ХІ–
ХІІ ст., до часу якого у своєму документі звертається Роман Мстиславич.
Допустимо, що при складанні проекту залучалась така пам’ятка, як заповіт
князя Ярослава Мудрого. Саме у ньому звучить пересторога нащадкам
про небезпеку міжусобиць: «    

    ». У розподілі князівств князь заповідає
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додержуватись майорату: «      

». Після розподілу володінь цей же
князь вимагає мирно зберігати і не порушувати їх: «
» тощо26. Вибірку текстів з цього питання на основі
різних літописів порівняй: Погодин27. На таких основах будують свої запо-
віти, згідно з Хронікою Косми, чеський князь Братислав І 1055 р.28, поль-
ський князь Болеслав Кривоустий, помер 1138 р.29. Пізнавальною у цьому
є увага В. Татіщева до тексту документа про устрій німецької Священної
Римської імперії: «Метою заповіту князя Ярослава Володимировича було
збереження сімейного союзу між його синами задля внутрішнього миру
і єдності в боротьбі з ворогами»30. Аналогічну мету в нових історичних
умовах бачимо у проекті звернення князя Романа Мстиславича, правда,
тут на перше місце висувається не сімейна, а військова єдність, федерація.
Не виключено, що, крім вітчизняних джерел як підстави, автор проекту
використовував окремі зарубіжні джерела, в яких ілюструється подібна
політична форма єднання. На таке використання можуть вказувати слова
з документа: «
».

Певні аналогії документа з документальними пам’ятками ХІІ ст. (не-
зважаючи на перекладний варіант списку досліджуваного звернення) можна
зауважити також щодо формулювання клаузул, Наприк лад, звертання «
» (вар. Б) нагадує стиль звертань, використаних
канцелярією київського князя Мстислава Володимировича (Мономаховича)
у згаданій грамоті для Юріївського монастиря у Новгороді 1130 р.: «
». Звертання «»
часті у давньоруських документах31. Ця традиція відома у ХІІІ ст.32

Аналізуючи документ, на жаль, не знаходимо жодного дослідника, який
би раніше його вивчав так, як це, наприклад, зроблено з грамотою, писаною
від імені князя Лева Даниловича, стосовно дарчої домініканському монас-
тиреві33, або князя Романа і княгині Анастасії щодо дарчої Печерському
монастиреві34. Виняток становлять спостереження Б. Рибакова. Всі інші
дослідники окремо не розглядають документ, аналізуючи джерела «Исто-
рии…» В. Татищева. Відомості про нього подано загалом і здебільшого
у контексті інших, використаних ним джерел, без оцінки та вникнення у суть
актових і документальних текстів епохи35. Причини цього, на наш погляд,
є дві: 1) не відбулося належного, скрупульозного аналізу джерельної бази
твору історика, хоч спроби були відомі; 2) відчувається певне ігнорування
вченими, зокрема російськими, ряду неточностей в «Истории…» у зв’яз-
ку з пієтетом до авторитету першої, безперечно, найдокладнішої і найпов-
нішої за фактажем і залученням досі невідомих джерел «Истории…» для
XVІІІ ст. і до його автора.

Втім, як мовилось раніше, досліджуваний документ не викликає одно-
значної позитивної оцінки щодо своєї автентичності. На це вказують об-
ставини його появи, а також аналіз внутрішніх ознак документа. До них
можна віднести:
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1. Загадкові умови створення документа. Його джерелом був «Хру-
щовський рукопис», який начебто спирався на список «Новгородського літо-
писця», котрого, крім А. Хрущова, ніхто не бачив. Й. Сенігов, який розглядав
новгородське літописання у світлі «Истории…» В. Татіщева (загальні нов-
городські літописні зведення, «Краткий летописец новгородских владык»,
«Летописец новгородский церквям божим» та ін.), не знає про існування
цього «літописця»36. Мовчить про нього О. Шахматов37. Це певною мірою
підтверджують і новіші дослідження38. Внаслідок цього названий «літопи-
сець» залишився міфом у джерелознавстві. З цього погляду пізнавальним
також є те, що сюжет документа не знаходить засвідчення і розвитку в жод-
ному з тогочасних (так само пізніших) літописних зведеннях та історіо-
графічних творах, хоч годилося б припускати, що канцелярія князя Романа
Мстиславича мала розсилати (не менше шести примірників) звернення
князям у різні кінці Русі, а саме у Владимир, Чернігів, Галич, Смоленськ,
Полоцьк, Рязань (див. далі). Тут навряд чи можна шукати причину замов-
чування документа лише в неґативному сприйнятті проекту князя Романа
князівськими дворами, відповідно, невключанні на сторінки літописів по-
відомлень про цей захід, хоч, як відомо, популярність Романа взагалі рідко
висвітлювалася у літописах ворожих йому князівств39.

2. Викликає підозру щодо автентичності також факт, що документ
відомий тільки з 30-х років XVІІІ ст. і лише з «Истории…» В. Татіщева.
Не слід забувати, що включений сюжет на основі документа істотно до-
повнював досить скупі і не завжди виразні за змістом історичні джерела
початку ХІІІ ст., а головне, з його допомогою висвітлювався зовсім неві-
домий захід князя Романа Мстиславича. Чи ці обставини та час появи
документа не дають підстав для припущення, що він міг бути спеціально
створений А. Хрущовим (майстерності у підробках писемних пам’яток
цій людині не позичати40, а В. Татіщев, не вникаючи в суть, у тому числі
історію його походження, апробував і вмістив у праці як такий, що за
змістом був пізнавальним для епохи князя Романа Мстиславича. Думка
В. Татіщева, що «хотя мне онон неколико сомнительно было [йдеться,
зрозуміло, про достовірність запропонованого А. Хрущовим рукопису
звернення. – О. К.], видя слог онаго древний, которого он сам сочинить
не мог»41, аж ніяк не є переконливою стосовно автентичності досліджу-
ваного документа. Тим часом А. Хрущов знав і подав, а може й сам
препарував і включив у контекст праці В. Татіщева цей документ. Із однієї
з приміток до «Истории…» В. Татіщева довідуємося, що над цим томом
чимало попрацював згаданий А. Хрущов і «многия статьи здесь до-
полнил»42. Прочитували його працю також А. Волинський і П. Єропкін.
Вони, «читая мое собрание и древних руских летописей мне к дополнению
сообщали»,– писав В. Татищев43.

3. Документ не повний щодо своєї структури (отже, й у смисловому
значенні), бракує майже всіх клаузул вступного протоколу, датаційного
формулювання та ін. А це зазвичай трапляється тоді, якщо текст доку-
мента пристосовувано для подання сюжету, під час чого ім’я експонента
та ім’я адресата вноситься в авторський супровідний текст. Останнє вказує
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на те, що дослідник при поданні тексту в скороченому вигляді не відходить
від традицій літописання (порівняй оцінку характеру побудови «Исто-
рии…»44; хоч в Іпатіївському літописі документи часто позначені лапка-
ми)45 або у зв’язку з прикриттям задумів автора і введення недостовірних
текстів у загальний сюжет. Клаузули вступного протоколу і закінчення
(есхатоколу) завжди містять важливий матеріал для пізнання автентич-
ності документа.

4. Не викликає довір’я потреба у перекладі документа. За перекладом,
як правило, стоїть не лише мова, а й інші ознаки внутрішньої критики тексту
оригіналу; у ньому ілюзорно приховується (принаймні часто так видається
підроблювачам пам’яток) фальсифікатор. Виникає питання, для чого треба
було перекладати «древнее наречие» і «древний слог» документа російсь-
кою мовою XVІІІ ст., невже він був незрозумілим для 1730-х рр., тим біль-
ше, що у багатьох випадках цитовані в «Истории…» В. Татіщева тексти
літописів та інші джерела подані без змін або з дуже незначними виправ-
леннями (йдеться, звичайно, про перші варіанти «Истории…»). Переклад
явно порушує адекватність тексту, зокрема, вносить неточності у його зміст,
продиктовані навіть такими цілком об’єктивними умовами, як рівень знань
у XVІІІ ст. Чи не переклад посприяв трактуванню окремими дослідниками
аналізованого документа як «відгомін» або «переказ» програми «доброго
порядку» на Русі46.

5. Не є переконливим загальний зміст документа. Він побудований і зву-
чить не по-сучасному для ХІІІ ст. Думка про те, що скласти документ не
був спроможний автор XVІІІ ст. і що у В. Татищева, як автора, була «без-
численна кількість різних давніх джерел», а тому неавтентичний документ
міг не братись до уваги, не витримує критики. Насамперед це стосується
організації конфедерації князівств та ідеї проведення виборів. Незважаючи
на те, що маємо справу з перекладом, необґрунтованими є чимало поло-
жень впровадження «», що викликає підозру щодо автен-
тичності тексту звернення для початку ХІІІ ст. Я. Беняк безапеляційно
стверджує: «Гіпотеза Татіщева щодо проекту Романа [йдеться саме про
заходи князя. – О. К.], що стосується виборів і обсади київського трону, не
заслуговує на довір’я»47. Б. Рибаков, не визнаючи будь-якої автентичності
документа, в одній зі своїх версій називає його, як згадувалось, «розповід-
дю» і відносить програму про «добрии порядок» до розряду фольклорних
творів про Романа Хороброго48. У цьому контексті загадкою також зали-
шається потреба перекладу тексту кириличного документа. І це за умов,
що багато цитат із літописів і літописців подається без змін. Крім того,
порівняння списків (у тому числі наведених далі) засвідчують низку моди-
фікацій і перелицювань тексту, а також заміну окремих слів навіть у ранніх
протографах ().
Привертають увагу розбіжності у поданні переліку «» князів,
серед яких одні назви зникають, інші з’являються. Наприклад:



 (вар. А).
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Список із колекції графів Воронцових: «
» (вар. Б).

Чи це лише редакційні непослідовності? Наведені дані не підтверджу-
ють припущення окремих дослідників про автентичність документа в то-
му варіанті, в якому він зберігся і дійшов до наших днів. Із усього «досто-
вірного», що можна пов’язувати з досліджуваним документом, є лише те
неконкретне припущення, що фальсифікатор при його створенні міг спира-
тися на якісь віддалені джерела чи компілятивні літературні версії. Але
хіба могло бути по-іншому? Так, зрештою, працювало багато фальсифіка-
торів, які підробляли середньовічні документи. У зв’язку з цим убачати
у підробках якісь історичні реалії чи навіть факти, які б відповідали своєму
часу, або безсторонньо трактувати, переслідуючи «дослідницьку» мету,
що в основі їх усе ж таки, «без сумніву, лежить давнє джерело», не зовсім
переконливо. Це ще більше стає помітно, якщо маємо справу з перекладним
документом XVІІІ ст.

Досліджуваний документ відомий у небагатьох списках. Проте майже
всі вони пов’язані з варіантами «Истории…» В. Татіщева. Їх нараховано
до десяти. З них подаємо лише сім. Вони одного і того ж смислового типу
і дипломатичної форми. Чимало списків у текстологічному плані близькі,
особливо ті, що належать до XIX–XX ст.

1. Список Новгородського літописця. Час його написання, як і скла-
дання самого «літописця», не відомий. Можна лише припускати, що ство-
рювався він у ХІІІ ст. Найімовірніше пов’язувати появу літописця з пізні-
шим часом, можливо з XVI–XVII ст. Старорос. мова. Окремі вказівки на
походження цього списку і його давність подає сам В. Татищев49.  Місце
зберігання списку сьогодні не відоме.

2. Список А. Хрущова. Створений у 30-х роках XVІІІ ст. (очевидно,
не раніше квітня 1734 р. Тоді розпочинаються контакти В. Татіщева
з А. Хрущовим50; на основі, як слід припускати, списку «Новгородського
літописця». Згідно з В. Татіщевим, писався він «древним наречием» і збе-
рігав «древний слог»51. Список мав передавати мову «Новгородського лі-
тописця», отже засвідчував її стан на початку ХІІІ ст. Нині місцезнаход-
ження списку не відоме.

3. Список № 1 Бібліотеки Російської АН у Санкт-Петербурзі. Уміщений
в контексті т. зв. Академічного списку «Истории…» В. Татіщева52.
Створений з участю А. Хрущова не раніше початку квітня 1734 р.

Його протографом, правдоподібно, був список А. Хрущова, включе-
ний в «Историю...» В. Татішева наприкінці 30-х – у першій половині 40-х
років XVIII ст. (не пізніше 1746 р. – цього року автор надіслав рукопис
своєї праці в Академію наук). Давньорос. мова з інноваціями. Список
виконаний тим самим почерком, що й текст «Истории...» Папір розміром
in folio.

4. Список із колекції графів Воронцових. Створений у контексті «Исто-
рии...» В. Татіщева53. Хронологія його появи пов’язана з кінцем 40-х років
XVIII ст. О. Шахматов відносив написання цієї частини тексту списку
«Истории...» до часу після 1748 р., С. Пештич – «не пізніше 1749 р.»54.
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Один з найбільш повних і довершених списків (після списку 
), його трактовано як «чистовий при-
мірник», що складався під наглядом автора (зрозуміло, у складі «Исто-
рии…») і ним особисто виправлявся. Вважають, що протографом цього
списку «Истории...» міг служити список , хоч
можливі також інші55. Давньорос. мова. Текст документа правлений і за-
свідчує різні текстуальні зміни. Кінцівка містить досі невідомі слова про
«». Їх немає у списку № .
Папір розміром in folio. Рукопис, у якому вміщено документ, оправлений
у картонну обкладинку зі шкіряним корінцем, на якому відтиснутий напис:
«История Российская сочиненная».

5. Список № 2 Бібліотеки Російської АН у Санкт-Петербурзі. Входить
у контекст «Истории…» В. Татіщева. Створений приблизно наприкінці 40–
50-х років XVIII ст.56 Давньорос. мова, канцелярське письмо XVIII ст. Па-
пір розміром in folio. Рукопис «Истории...», в який включено документ, має
шкіряну оправу. Текст документа супроводжують помітки олівцем, зроб-
лені у ХІХ ст.

6. Список Російського державного архіву давніх актів у Москві. Доку-
мент внесений у контекст «Истории...» В. Татіщева, переписаної у другій
половині XVIII ст.57 Автор списку не відомий. Спираючись на дослідження
«Истории...» С. Валка, констатуємо, що його протографом є список № 2
Бібліотеки Російської АН58. Рос. мова. Папір розміром in folio. Рукопис,
у який включено список досліджуваного документа, має картонну оправу.

7. Список першого видання третьої книги «Истории...» В. Татіщева.
Підготовлений 1774 р. Документ входить, подібно до попередніх списків,
у контекст «Истории...»59. Рос. мова. Папір розміром in folio. В основу спис-
ку міг бути покладений список . або інший
список. Точне встановлення цього не можливе. На думку С. Валка, ця
частина «Истории...», у яку включено документ, дуже близька, але не-
ідентична щодо правопису і повноти тексту з окремими згаданими спис-
ками. Можливо також, що вона пов’язана із загубленим на сьогодні спис-
ком60.

Крім згаданих, очевидно, існували (чи існують досі) списки документа,
які тепер зберігаються з іншими матеріалами чи варіантами «Истории...»
(див. списки, деякі з них пропали). Окремі списки можуть також зберігатись
у бібліотекосховищах або архівах нині невідомих осіб. Мусив користуватися
якимось списком Н. Попов у 1861 р.61, із сучасних дослідників – П. Толо-
чко62, П. Кралюк63.

О п у б л .: Татищев В. Н. История Российская с самых древнейших времен… – М.,
1774. – Кн. III. – С. 336–338; Он же. История Российская. – М.; Л., 1964. – Т. III. – С. 169–
170; Т. ІV. – С. 332–333; Попов Нил. В. Н. Татищев и его время. – М., 1861. – С. 461–463;
частково: Толочко П. П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XІІ–
XІІІ веков. – К., 1980. – С. 183; Он же. Древний Киев – К., 1983. – С. 274; Кралюк П. Роман
Мстиславович, князь волинський і галицький. Історико-біографічний нарис. – Луцьк, 1999. –
С. 62–63. (укр. переклад).
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№ 1

Варіант документа А1
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1 Текст публікується згідно зі списком Бібліотеки Російської АН у Санкт-Петербурзі.
* Перше   у слові не чітке.
** У рукописі прочитується  
*** Друга частина слова написана по зішкрябаному тексту.
4* Слово написане по зішкрябаному тексту.
5* Після літери  над рядком вписано знак, який можна розшифрувати як літеру є.
6* Літера  у слові написана зверху літери 
7* Склад   над рядком написаний нечітко, його відчитання непевне.
8* Перше  написане по зішкрябаному тексту.
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Варіант документа Б1
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1 В основу публікованого тексту покладено список із колекції графів Воронцових.
*  написане поверху .
** Літера  правлена з .
*** Далі в рукописі перекреслено слово «».
4* Слово написане над рядком, перед ним перекреслено склад , а під ним правлене і

перекреслене слово «» [?].
5* Далі перекреслено слово «».
6* Слово написане над рядком.
7* У тексті слово правлене.
8* У рукописі: «», у яких кінцівки закреслені, а у слові «»,

крім того,  виправлено на .
9* Слово надписане над рядком, під ним перекреслено «».
10* Так у рукописі.
11* Літера  написана над іншою.
12* Слово надписане над рядком, під яким перекреслено слово «».
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№ 3
Варіант документа В1

Вы, братія, извстны о томъ, что Кіевъ есть старйший престолъ во
всей Руской земли, и надлежитъ на ономъ быть старйшему и мудрйшему
во всхъ князхъ рускихъ, чтобъ мочь благоразумно управлять и землю
рускую отвсюду оборонять, а въ братіи, князьяхъ рускихъ, доброй порядокъ
содержать, дабы единъ другаго не могъ обидить и на чужія области
нажжать и разорять9*. Ныне же видемъ все тому противное. Похищаютъ
престолъ молодшіе и несмысленные, которые не могутъ не токмо другихъ
распоряжать, и братію во враждахъ разводить, но сами себя оборонить не
въ состояніи, часто востанетъ война въ братіи, приводять поганыхъ по-
ловцевъ, и разоряютъ землю Рускую, чемъ наипаче и в другихъ вражду

1 Текст публікації ґрунтується на списку першого видання третьої книги «Истории…»
В. Татіщева.

* Так у рукописі.
** Літера написана над іншою.
*** Далі перекреслено или.
4* У слові літера  правлена.
5* Слово правлене, очевидно, написане по «» [?].
6* Так у рукописі.
7* Далі в рукописі перекреслено слова «».
8* Перша літера  у слові правлена поверху.
9* Далі закреслено « ».
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всвають. Того ради и Рюрикъ явился виненъ, и я лишилъ его престола,
дабы покой и тишину Руской земли пріобрсти, докол вс князи рускіе,
разсудя о порядк рускаго правленія, согласно положатъ и утвердятъ.
О чемъ прошу отъ каждаго совта, кто какъ наилучше вздумаетъ.

Мое же мнние, ежели принять хотите, когда вь Кіев великій князь
умретъ, то немедленно мстные князи, суздальскій*, черниговскій,
галицкій, смоленскій, полоцкій и рязанскій, согласяся, изберутъ старйшаго
и достойншаго себ великимъ княземъ и утвердятъ крестнымъ
цлованіемъ, какъ-то въ другихъ добропорядочныхъ государствахъ
чинится. Младшихъ же князей къ тому избранію не потребно, но они
должны слушать** , что оные опредлятъ. Когда тако князь великій на
кіевскій престолъ избранъ будетъ, долженъ старйшаго сына своего
оставить на удл своемъ, а молодшихъ надлить отъ онагожъ или въ
Руской земли отъ Горыня и за Днпръ, сколько городовъ издревле къ Кіеву
принадлежало. Ежели кто изъ князей начнетъ войну и нападеніе учинитъ
на область [другого]***, то великій князь да судитъ съ мстными князи
и смиритъ. Ежели на кого войною придутъ половцы, венгры, поляки или
другой народъ и самъ тотъ князь оборониться не можетъ, тогда князю
великому согласяся с мстными князи: послать помочь отъ всего
государства, сколько потребно. А чтобы мстные князи не оскудвали
въ силахъ, не надлежитъ имъ областей своихъ дтямъ длить, но отдавать
престолъ по себ одному сыну старшему со всмъ владніемъ.
Меньшимъ же хотя давать для прокормленія по городу или волости, но
онымъ быть подъ властію старйшаго ихъ брата. А буде у кого сына не
останется, тогда отдать брату старйшему по немъ4*, или кто есть старй-
шій по линіи въ род его, чтобъ Руская земля въ сил не умалялась. Вы
бо вдаете довольно, когда не много князей въ Руси было, и старйшаго
единаго слушали, тогда вс окрестные ихъ боялись и почитали, не смя
нападать на предлы рускіе, какъ то нын видимъ.

И естьли вамъ нравно съхаться на совтъ къ Кеву или гд
пристойно, чтобъ о всемъ внятне разсудить и уставъ твердый учинить,
то прошу въ томъ согласиться и всмъ обвстить.

Євген Максимчук

МІРКУВАННЯ АКАДЕМІКА МИХАЙЛА ПТУХИ СТОСОВНО
ОБЛІКУ ВТРАТ ТА ЗБИТКІВ ВІД ВІЙНИ ТА ВОРОЖОЇ

ОКУПАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ СРСР

Вивчення історії Другої світової війни належить до актуальних проб-
лем історичної науки. Об’єктивна оцінка та переосмислення визначальних
подій цього історичного періоду  передбачає подальше залучення до

* Слова «местные князи, суздальскій» виправлено на «местнымъ княземъ владимир-
скімъ».

** Замість закресленого «повиноваться».
*** Слово дописане іншим почерком.
4* Далі закреслено «или его сыну».
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наукового обігу інформації архівних документів, яка за радянських часів
залишалася поза увагою дослідників. Недостатньо вивченою на сьогодні
є діяльність Надзвичайної державної комісії з встановлення та розслідування
злочинів німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників і заподіяних
ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, держав-
ним підприємствам та установам СРСР (далі – НДК СРСР) на території
Української РСР.

НДК СРСР1 було утворено Указом Президії Верховної Ради СРСР від
2 листопада 1942 р.2 По мірі визволення територій республік на місцях від-
повідно до Постанови РНК СРСР від 5 березня 1943 р., № 299 утворювали-
ся республіканські, крайові та обласні комісії, основним завданням яких було
всебічне сприяння НДК СРСР – збирання та опрацювання відомостей про
збитки та злочини. Так було засновано Українську республіканську комісію
з обліку збитків і злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками,
фонд якої (ф. 3538) зберігається у Центральному державному архіві вищих ор-
ганів влади та управління України. Склад фонду (89 од. зб. за 1943–1945 рр.)
є достатньо репрезентативним для об’єктивного аналізу організаційних засад
створення комісії, вироблення нею методики проведення роботи. Най-
важливіші документи – зведені акти збитків, завданих німецькими нацистами
народному господарству та громадянам Вінницької, Волинської, Дніпропет-
ровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Фран-
ківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської,
Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хер-
сонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. Пер-
ші примірники актів (з усіма додатками) згідно з інструкцією надсилалися
до НДК СРСР. Крім того, у фонді відклалося листування республіканської
комісії з НДК СРСР, РНК УРСР, постанови РНК СРСР, розпорядження,
директиви, інструкції щодо проведення роботи місцевими комісіями, форми
таблиць, актів, матеріали про діяльність робочої групи при Управлінні Дер-
жавними Архівами НКВС УРСР зі збирання і опрацювання матеріалів та ін.

Діяльність комісій не залишається поза увагою дослідників. В україн-
ській історіографії найповніше документи Української республіканської ко-
місії використано у виданні сучасних науковців Г. Боряка, М. Дубик,
Н. Маковської «Нацистське золото» з України: у пошуках архівних свід-
чень»3. Авторами окреслено перспективи пошуків документів для визна-
чення й обґрунтування претензій України на частку нерозділених нацист-
ських активів, як держави, що найбільше постраждала під час Другої сві-
тової війни та опрацьовано джерела з цієї проблеми.

Роботу щодо пошуку, визначення й розподілу «нацистського золота»
на основі документально підтверджених історичних фактів було ініційовано
Українським національним фондом «Взаєморозуміння і примирення»4, який
з 1993 р. проводить надзвичайно важливу роботу по захисту жертв нацизму.

1943 р. до роботи республіканської комісії залучалися відомі вчені –
демографи, статистики. Так, 3 березня 1943 р. акад. Михайло Птуха5, який
на той час обіймав посаду завідувача відділу статистики Інституту еко-
номіки АН УРСР, підготував та подав до РНК СРСР два документи. Це –
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«Соображения по вопросу относительно учета потерь и убытков от войны
и вражеской оккупации территории СССР» та «Записка относительно под-
счетов на местах потерь и убытков от вражеской оккупации территории
УССР»6, які пропонуються увазі читача (документи подано зі збереженням
авторської мови та стилю).

Важливість зазначених документів полягає у тому, що, по-перше, у них
зроблено загальну характеристику стану народного господарства країни, по-
шкодженого ворожою окупацією та війною, а, по-друге, висловлено важливі
конкретні пропозиції, розроблено систему заходів щодо організації роботи
з обліку збитків та втрат на місцях в усіх галузях народного господарства.

Автор «Записки...» відмічав, що зібрані на місцях матеріали мають
слугувати різним цілям: з одного боку, вони стануть основою рахунку нашим
ворогам, з іншого – процес встановлення розмірів втрат та збитків пов’я-
заний з відновленням та реконструкцією народного господарства.

Міркування та пропозиції акад. М. Птухи мали велике практичне зна-
чення, оскільки лягли в основу розроблених комісією директив, інструкцій
та розпоряджень відносно обліку втрат та збитків, нанесених німецько-
фашистськими загарбниками державним і громадським підприємствам
і установам, а також окремим громадянам.

№ 1
ЛИСТ АКАД. М. П. ПТУХИ ДО РНК СРСР ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
ВТРАТ І ЗБИТКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ВІЙНОЮ І ВОРОЖОЮ ОКУПАЦІЄЮ

ТЕРИТОРІЇ СРСР
3 березня 1943 р.

Вероломное нападение немецко-фашистских разбойников на СССР
привело к неисчислимым бедствиям для нашей родины. Чудовищные прес-
тупления захватчиков, произведенные на временно оккупированной ими
территории СССР, и материальный ущерб, причиненный ими советским
гражданам и учреждениям Советского Союза, привели к необходимости
учреждения Чрезвычайной Государственной Комиссии, созданной по указу
Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года.

Ущерб, понесенный нашей родиной от временной оккупации некоторых
территорий СССР составляет основную часть общих потерь и ущерба,
понесенных страной вследствие вероломно навязанной нам войны.

Полный учет потерь и убытков от войны и вражеской оккупации представ-
ляет очень сложную проблему, которая может быть разрешена вполне удов-
летворительно не во всех ее частях. Она требует в первую очередь разрешения
принципиального вопроса о том, какие потери и убытки подлежат исчислению
и возмещению, только те, которые возникли непосредственно вследствие войны
и оккупации или же и те, которые явились как следствие более отдаленного
порядка (задержка экономического развития страны, роста населения и т. п.).
Подсчеты последних производятся на основании гипотетических исчислений;
они являются результатом специальных научных изысканий, поэтому мы их
можем пока из системы статистического учета потерь и убытков опустить.
Для подобных вполне обоснованных перспективных исчислений требуется ряд
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статистических материалов, основная часть которых входит в сведения,
относящиеся к непосредственным следствиям войны.

Полный учет потерь и убытков от вражеской оккупации можно разде-
лить на такие части:

I. Население*. Учет советских граждан, погибших или утративших
трудоспособность вследствие войны и вражеской оккупации. Сюда входят
следующие, категории:

а) убитые или умершие от ран военные
б) –“– –“– граждане
в) излишне умершие от разных причин, кроме ранения военные
г) –“– –“– –“– –“– –“– граждане
д) полностью или частично потерявшие трудоспособность в результате

военных действий – военные
е) –“– –“– граждане.
ІІ. Промышленность. Для каждого значительного предприятия следует

по особой программе установить:
а) его довоенное состояние
б) потери, понесенные при эвакуации (в реэвакуации)
в) потери оставшихся ценностей, понесенные вследствие пожаров, раз-

рушений, вывоза неприятелем и т. п.
Потери мелкой промышленности, учитываются более суммарно.
III. Транспорт (по видам его: авиа, железнодорожный, морской, речной,

шоссейных и грунтовых путей). Учитывается по особой программе, при-
менительно к существующей статистической документации.

IV. Сельское хозяйство. Постройки, инвентарь и прочее имущество
обобществленного сектора учитывается по отдельным предприятиям
и колхозам в тех же трех разрезах, что и промышленность, применительно
к существующей статистической документации. Индивидуальный сектор
учитывается в особом порядке, вместе с обследованием потерь и убытков
сельского населения вообще, по более суммарной программе.

V. Здания хозяйство и имущество учреждений учитываются по от-
дельным объектам в тех же трех разрезах, что и промышленность.

VI. Культурные ценности: библиотеки, архивы, музеи, картинные гале-
реи, научные учреждения и т. п. учитываются по отдельным объектам.

VII. Жилищный фонд. Его довоенное состояние и ущерб, понесенный
вследствие полного или частичного разрушения.

VIII. Потери движимого имущества граждан. Устанавливаются путем
опроса населения и экспертных оценок.

IX. Прочие потери ж убытки, причиненные войной и вражеской окку-
пацией. Сюда относятся контрибуции, штрафы, налоги, другие поборы не-
мецко-фашистских захватчиков, отправка советских граждан в Германию,
использование их для принудительных работ на оккупированной территории
СССР, кооперативная промышленность и пр.

Отдельные части этой широкой программы требуют особого подхода.
Так, раздел о потерях населения предполагает сводку материалов о потерях

* Тут і далі підкреслення зроблено в тексті документа.
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армии и флота, о прямых потерях гражданского населения и наряду с этим
производство переписи, вскоре после изгнания оккупантов, использование
данных загсов и других источников, наконец синтез и комплексную научную
обработку всех этих данных.

По разделам II, III, IV, V и VI (в соответствии с учитываемыми объек-
тами) необходимо собрать три вида материалов: 1) о наличии разного
рода имущества в предприятиях или учреждениях к началу войны; 2) от-
носительно их эвакуации (и реэвакуации) с учетом всех потерь и убыт-
ков с этим связанных; 3) относительно убытков и потерь фондов и иму-
щества, которые остались в оккупированной местности. Собирание све-
дений первого и второго вида относительно каждого объекта необходимо
произвести с таким расчетом, чтобы материалы были готовы ко времени
обследования ранее оккупированной территории. Их надо иметь для того,
чтобы надлежащим образом организовать третье обследование на мес-
тах и подвести общие итоги потерям и убыткам каждого предприятия
и учреждения.

По линии жилищного фонда заблаговременно следует приступить к со-
биранию сведений госстраха по отдельным населенным пунктам. Основ-
ное обследование должно быть произведено по всем населенным пунктам
экспертными комиссиями как для государственных, так и для частновла-
дельческих жилищ, за исключением построек, учитываемых по линии про-
мышленности, транспорта, сельского хозяйства в его обобществленном
секторе и учреждений. Такое разделение представляется целесообразным
вследствие того обстоятельства, что при этом способе обследование упро-
щается, к тому же результаты его будут, точнее. При отсутствии специ-
альных материалов о зданиях по разделам II–VI все сведения о них соби-
раются на местах теми же экспертными комиссиями.

Потери движимого имущества граждан устанавливаются путем
сплошного опроса семей-домохозяйств и экспертных оценок по особому
бланку. В нем должны поименно фигурировать только объекты, имеющие
значительную стоимость, прочие же обозначаются в общем виде с оценкой
по довоенным ценам, существовавшим в данной местности. Так, для сель-
ских местностей индивидуально должны фигурировать: корова, свинья
и т. п.; относительно же птицы, одежды и т. п. только на какую сумму
реквизировано, пропало или похищено. Средние цены на коров, свиней и пр.
устанавливаются экспертной комиссией. Она же указывает в поселенном
бланке стоимость полностью или частично уничтоженных частновладель-
ческих построек и вообще восполняет пробелы в данных.

Установление прочих потерь и убытков, причиненных войной и враже-
ской оккупацией устанавливается экспертной комиссией населенного пункта.

Таким образом, система мероприятий по учету потерь и убытков от
войны и вражеской оккупации представляются в следующем виде:

1. Разрешение принципиального вопроса относительно широты понятия
потерь и убытков.

2. Установление форм бланков для тех частей учета, которые следует
производить немедленно, а именно:
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1) довоенное состояние более значительных промышленных, транспорт-
ных, сельскохозяйственных предприятий, зданий, хозяйства и имущества
учреждений, культурных ценностей; 2) установление их потерь при эвакуации.

Имущество и фонды промышленных предприятий характеризуются при-
менительно к бланкам Всесоюзных переписей промышленности, произ-
водимых ЦСУ СССР на основании постановления Экономсовета при СНК
СССР № 14 от 2О.1У-1939 г.

3. Заполнение этих бланков для каждого отдельного объекта путем сня-
тия копий с соответствующей документации и сортировки их применительно
к населенным пунктам.

4. Установление форм бланков для тех частей учета, которые будут
производиться после освобождения территории СССР от врагов, а именно:
1) учет потерь и ущерба полностью или частично оставшихся на месте пред-
приятий и учреждений, 2) жилищного фонда и других построен, 3) потерь
имущества отдельных граждан, 4) прочих потерь и ущерба, Операцию уче-
та производят особые экспертные комиссии в каждом населенном пункте.
Наряду с ними функционируют районные и областные комиссии. Сообра-
жения относительно учета на местах потерь и убытков, понесенных госу-
дарственными и общественными предприятиями и учреждениями, а также
отдельными гражданами, подробно излагаются в отдельной записке.

Àêàäåì èê М. Птуха
ЦДАВО України, ф. 3538, оп. 1, спр. 2, арк. 1–4.

№ 2
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА АКАД. М. П. ПТУХИ ЩОДО З’ЯСУВАННЯ

НА МІСЦЯХ ВТРАТ І ЗБИТКІВ ВІД ВОРОЖОЇ ОКУПАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ УРСР

3 березня 1943 р.
Установление размеров потерь и убытков от вражеской оккупации,

которое должно производиться в освобожденных местностях, является
органической частью общей системы исчислений потерь и убытков СССР,
возникших вследствие вероломно навязанной нам войны.

Собираемые на местах материалы должны служить разным целям.
С одной стороны, они лягут в основание счета нашим врагам, а с другой,
процесс установления размеров потерь и убытков необходимо связан с вос-
становлением и реконструкцией народного хозяйства. В дальнейшем мы
будем рассматривать только первую проблему.

При выработке методов исчислений потерь и убытков, понесенных
УССР вследствие войны, следует стремиться к тому, чтобы полученные
результаты были надлежащим образом документированы, были вполне
убедительными и легко допускали проверку в каждом конкретном случае.
Только тогда их можно будет рассматривать как счет, подлежащий соот-
ветствующей компенсации. Наряду с такими работами научно-исследо-
вательские учреждения могут и должны заняться суммарными исчисле-
ниями и прикидками относительно этих потерь. Наличие материалов обоих
видов дает возможность взаимного контроля, косвенного доказательства
степени точности соответствующих исчислении.
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Основной единицей, к которой приурочивается обследование, должен
быть каждый отдельный населенный пункт.

Органами, производящими обследование, являются особые эксперт-
ные комиссии, поселковые и городские, районные и областные. В потребных
случаях они привлекают сведущих лиц. Таким образом, В частности, дол-
жно происходить установление потерь и убытков культурных учреждений:
художественных произведений, рукописей, книг и т. п. В более значительных
городах организуются подкомиссии, между которыми и распределяется
работа по объектам и по отдельным городским подрайонам.

До начала операции обследования на местах экспертная комиссия
должна иметь в своем распоряжении следующие материалы о соответст-
вующем населенном пункте:

1. Общие сведения.
2. Заполненные карточки для каждого значительного промышленного,

транспортного и сельскохозяйственного предприятия и учреждения отно-
сительно его довоенного состояния и потерь, понесенных при эвакуации
(и реэвакуации).

3. Сведения Госстраха относительно страховой оценки зданий и строений.
4. Паспорта и планы городов и более крупных населенных пунктов.
Общими задачами экспертных комиссий на местах являются:
1. Собирание сведений жителей относительно наличия жителей насе-

ленного пункта и судьбы их за время войны и вражеской оккупации.
2. Собирание сведений о потерях и убытках, понесенных в данном

населенном пункте предприятиями, учреждениями и отдельными гражда-
нами вследствие войны и вражеской оккупации.

3. В случае отсутствия или неполноты заранее приготовленных данных
о довоенном состоянии и потерях, понесенных при эвакуации предприяти-
ями и учреждениями возможное установление и дополнение таких сведений.

4. Установление средних довоенных цен на разные виды имущества,
существовавшие в данной местности.

5. Собирание разных иных сведений, необходимых для установления
видов и размеров ущерба, нанесенного гражданам и имуществу данного
населенного пункта.

6. Общая сводка данных о потерях и убытках населенного пункта по
видам и количеству пострадавших объектов с указанием денежной оценки
потерь.

7. На районные и областные экспертные комиссии, кроме сводки посел-
ковых данных, возлагается установление потерь и убытков от вывоза из УССР
продовольствия, сырья, топлива и других ценностей во вражеские страны.
Они же собирают сведений о потерях лесных фондов и т. п., которые выходят
за пределы отдельных населенных пунктов. Сводка эта должна дать как
соответствующие количества предметов, так и их денежную оценку.

Особую операцию представляет установление потерь и убытков тран-
спорта, в частности ущерба, нанесенного железнодорожным и шоссейным
путям, мостам и пр. Эти исчисления должны приурочиваться не только
к хозяйственным единицам, но и к территориально-административному де-
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лению СССР. Особое значение имеет последняя группировка при разра-
ботке мероприятий по восстановительным работам.

До производства основного обследования на местах экспертная комис-
сия должна собрать разные общие возможно полные и детальные сведения
о населенном пункте. Такими сведениями являются:

1. Население. Общее довоенное количество жителей, число эвакуированных
и ушедших, если таковые данные имеются, число колхозников, кустарей и пр.

2. Промышленность. Составить список довоенных предприятий с ука-
занием судьбы их фондов до оккупации пункта врагами и отметкой о на-
личии или отсутствии: заранее заполненных для них карточек (полный спи-
сок предприятий).

3. Транспорт. То же.
4. Предприятия обобществленного сектора в сельском хозяйстве. То же.
5. Здания, хозяйство и имущество учреждений. То же.
6. Культурные ценности: библиотеки, архивы, музеи, картинные галереи,

научно-исследовательские учреждения, учебные заведения и т. п. То же.
7. Общий жилищный фонд населенного пункта.
8. Прочие сведения о населенном пункте.
Сведения этого рода необходимы не только для того, чтобы подвести

итоги общим потерям и ущербу, понесенным населенным пунктом, но также
для контроля полноты основного обследования на местах, для того, чтобы
не пропустить того или иного объекта, особенно того, который совершенно
исчез с лица земли.

Для производства основного обследования, при котором должны со-
бираться первичные сведения на местах, наряду с заполнением соответ-
ствующих разделов карточек для отдельных промышленных, транспортных
и сельскохозяйственных предприятий и учреждений, наиболее целесооб-
разно иметь специальные виды бланков.

Первый из них предназначается для собирания сведений о потерях
жилищного фонда и других построек.

Второй бланк предназначен для учета потерь местной промышленно-
сти и прочих предприятий областного и районного подчинения.

Третий бланк предназначается для учета потерь по крупным промыш-
ленным предприятиям союзного и республиканского значения (третий бланк
составляется полностью в случае отсутствия заранее приготовленных копий
с соответствующей статистической документацией о крупных промышлен-
ных, транспортных и сельскохозяйственных предприятиях и учреждениях).

Четвертый бланк предназначен для учета потерь имущества отдель-
ных граждан и особых потерь жителей населенного пункта.

Экспертная комиссия должна организовать свое обследование потерь
населенного пункта примерно таким образом. По заранее разработанному
плану в известном порядке производится обход и опрос всех семей-домо-
хозяйств населения и осмотр на месте зданий, пострадавших вследствие
войны и вражеской оккупации. Специальные бланки заполняются во время
этого подворно-посемейного обследования населенного пункта, причем
одновременно восполняются прочие недостающие сведения.
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Относительно жилых зданий и других построек следует указать:
1. Местонахождение здания (улица и № владения).
2. Вид постройки.
3. Принадлежность.
4. Причина разрушения или ущерба.
5. Характер разрушения или ущерба (полностью, частично, что постра-

дало и в какой мере указать подробно).
6. Довоенная страховая оценка.
7. Денежная оценка ущерба в довоенных ценах.
8. Характер и объем восстановительных работ.
9. Количество материалов потребных для восстановления здания.
Примечание: В случае полной или частичной ликвидации понесенного

зданием ущерба ко времени обследования – указать характер и стоимость
произведенных работ.

Потери и ущерб небольших промышленных предприятий устанавли-
ваются более суммарно, чем крупных. Ущерб, понесенный зданиями и по-
стройками устанавливается применительно к вышеприведенной програм-
ме. Отдельно указываются потери основных и других фондов, законченных
изделий, полуфабрикатов, сырья и прочего имущества. Наряду с названием
имущества приводится его оценка в довоенных ценах.

Обследование более значительных промышленных объектов произ-
водится применительно к соответствующим рубрикам бланков всесоюзных
промышленных переписей, производящихся на основании постановления
Экономсовета при СНК СССР № 14 от 20. IV. 1939 г.

Потери движимого имущества граждан устанавливаются путем
сплошного опроса семейств-домохозяйств а в случае их отсутствия – род-
ственников, соседей и других осведомленных лиц. Целесообразно конкрет-
но указывать только предметы, имеющие значительную ценность, а отно-
сительно прочих обозначать только их вид и довоенную цену, существова-
вшую в данной местности. Так, для сел индивидуально следует записывать:
корову, свинью, наиболее ценную одежду и т. п. Отмечать следует время
и причину гибели имущества или нанесенного ему ущерба.

В этот бланк следует включить сведения относительно членов семьи
погибших или так или иначе пострадавших в результате военных действий
и оккупации. Особый интерес представляет выяснение следующих кате-
горий пострадавших жителей (с указанием их пола и возраста):

1. Граждан-невоенных, убитых во время военных действий.
2. Граждан, казненных оккупантами.
3. Лиц, покалеченных во время военных действий (с указанием вида

инвалидности).
4. Лиц, покалеченных оккупантами (с указанием вида инвалидности).
5. Лиц, вывезенных на каторжные работы оккупантами в Германию

или др. страны.
6. Лиц, отбывавших принудительные работы на оккупированной тер-

ритории (с указанием вида и продолжительности работ).
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Важным участком работы экспертных комиссий на местах является
установление потерь и убытков, понесенных более значительными промыш-
ленными, транспортными и сельскохозяйственными предприятиями и учреж-
дениями. В случае наличности заранее заполненных бланков об их довоенном
состоянии (копий материалов Всесоюзной переписи промышленности на 1.1.
1941 г.) и о потерях при эвакуации экспертная комиссия дополняет эти данные
сведениями относительно судьбы зданий, основных и других фондов и иму-
щества, оставленного на месте. При их отсутствии она сама в меру реальной
возможности заполняет соответствующие бланки и устанавливает все потери
и убытки от военных действий и вражеской оккупации.

Первичную сводку собранных материалов целесообразно тоже пору-
чить этим экспертным комиссиям. Попутно они разными способами долж-
ны дополнить собранные сведения. Часть таких дополнений может иметь
контрольное значение: общая сумма конфискации и реквизиций, так или
иначе репрессированных в поселении и т. п. Сводка эта может и должна
преследовать не только задачи подсчета общих потерь и убытков, но также
послужит основой для восстановительных работ на местах. Вследствие
этого подсчеты необходимо произвести в разных вариантах. Так, наряду
с цифрами о потерях промышленных и других предприятий и учреждений
надо иметь сводные данные относительно зданий и сооружений, что по-
требно, в частности, для установления объема восстановительных работ,
количества необходимых для этого стройматериалов, рабочей силы и т. п.

Сводка потерь и ущерба, нанесенного войной и вражеской оккупацией
зданиям и прочему имуществу производится по трем видам собственности:
государственной, колхозно-общественной и частной.

Академик М. Птуха
ЦДАВО України, ф. 3538, оп. 1, спр. 2, арк. 5–10.

1 Завдяки проведеній роботі місцевих комісій, державних органів і громадськості НДК
СРСР зібрала й перевірила дані і склала близько 55 тис. актів і понад 250 тис. протоколів про
звірства нацистів та заподіяні ними збитки СРСР, його громадянам, організаціям, установам
тощо. Ці документи було використано як незаперечні докази на Нюрнберзькому процесі.

2 УРЕ в 12 т. – 19 77-1988. – Т. 7. – С. 203.
3 Боряк Г. та ін. «Нацистське золото» з України: у пошуках архівних свідчень / Г. Боряк,

М. Дубик, Н. Маковська; Редкол.: Литвинов В. та ін. – К., 1998. – 2000. Вип. 1. – 1998. –
133 с. Вип. 2. Матеріали до реєстру вилучених у населення коштовностей. 2000. – 386 с.

4 Український національний фонд «Взаєморозуміння і примирення» заснований відпо-
відно до Постанови КМ України від 16 червня 1993 р., № 453 як благодійна миротворча
організація. У травні 1994 р. Фонд розпочав здійснення компенсаційних виплат жертвам
нацистських переслідувань з числа громадян України, громадян Республіки Молдова, а також
інших держав, що утворилися на теренах Радянського Союзу (крім Росії, Білорусі, Литви,
Латвії та Естонії), якщо останні зазнали переслідувань на території України чи Молдови.
Основним фінансовим капіталом Фонду є грошовий внесок Уряду ФРН.

5 Птуха Михайло (1884–1961) – визначний демограф і статистик, д. чл. АН УРСР, чл.-
кор. АН СССР. Директор Інституту демографії АН УРСР (1919–1938). Арештовувався
1934, 1938 рр. Завідувач відділу статистики Інституту економіки АН УРСР (1940–1950),
голова Відділу суспільних наук і чл. Президії АН УРСР (1945–1950). Автор понад 80 нау-
кових праць з демографії, загальної теорії статистики, історії статистики.

6 ЦДАВО України, ф. 3538, оп. 1, спр. 2, арк. 1–10.
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ПОМІЩИЦЬКІ ІНСТРУКЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVIII ст.
(«ДОЛЖНОСТИ ДВОРОВЫХ ЛЮДЕЙ» Г. А. ПОЛЕТИКИ)

«Немає такого джерела, яке б було
цілком некорисним»

Ханс-Вернер Гетц1

Висловлювання німецького історика наведено в епіграфі невипадково.
Адже з поля зору сучасної вітчизняної історичної науки та й, зокрема, дже-
релознавства, випав певний пласт джерел, які стали нібито непотрібними.
Передусім це різноманітні документи і матеріали, що стосуються соціаль-
но-економічної проблематики історії України другої половини ХVIII – по-
чатку ХІХ ст. Одним із інформативних у цьому плані видів джерел є записки
господарського характеру, рекомендації щодо управління маєтками, які мали
різні назви, але в історичній літературі частіше фігурують як інструкції, або
накази.

Укладання інструкцій прикажчикам маєтків у ХVIII ст. стало поши-
реним явищем, навіть частиною господарської культури освічених земле-
власників. Дослідники, звертаючи увагу на еволюцію змісту та форми інст-
рукцій цього часу порівнюючи з аналогічними документами ХVII ст., по-
яснювали її змінами в економіці, розширенням володінь, ускладненням ор-
ганізації маєтків, прагненням поміщиків збільшити їхню прибутковість, а
також необхідністю їх надовго відриватися від господарства у зв’язку з різ-
ного роду службовими обов’язками, поїздками у судових та комерційних
справах тощо. Поступово визначалися усталені формулювання, певна схема
побудови наказів, послідовність їхнього викладу, поділ їх на статті та розділи,
вміщувалися додатки зразків звітності тощо2. Це стимулювалося також
Вільним Економічним товариством (далі: ВЕТ), яке зосередило свою ува-
гу не лише на агрономічних та агротехнічних питаннях, а й на способах
управління «домашньою економією». Причому ініціатива обговорення проб-
лем «домобудівництва», тобто панського господарства, найчастіше ви-
ходила якраз від землевласників. Уже на восьмому засіданні ВЕТ 26 жовтня
1765 р. Г. Г. Орлов подав на розгляд «Экономические правила, или инст-
рукцию управителю, определенному в господских вотчинах»3. Як встано-
вили історики, ці правила укладено Ф. Удаловим і стосувалися виключно
організації господарства4. У 1770 р. ВЕТ опублікувало як показові кращі, з
представлених на конкурс, інструкції А. Т. Болотова та П. І. Ричкова5. Та-
ка практика продовжувалася і на початку ХІХ ст. Зокрема, одне з оголо-
шених ВЕТ завдань присвячено «наказу управителю»6.

Широке запровадження до наукового обігу інструкцій розпочалося в 1903–
1910 рр. у Києві публікацією М. В. Довнар-Запольським значної кількості
їх в «Университетских известиях»7. У подальшому це продовжувалося як
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археографічним (публікації інструкцій в спеціальних виданнях, додатках
до статей і монографій), так й історіографічним шляхом. У радянській істо-
ріографії інструкції стали предметом спеціального джерелознавчого ана-
лізу, основою для дослідження, передусім, історії селянства, системи вот-
чинного управління, стосунків між власниками маєтків та кріпосними, ілю-
стративно використовувалися в різноманітних за тематикою творах з соці-
ально-економічної історії8. Хронологічно відомі науковцям накази охоплю-
ють ХVII – першу половину ХІХ ст., а територіально – терени корінних
губерній Російської імперії.

Не слід, мабуть, говорити, що інформаційний потенціал інструкцій не
цілком використано, особливо якщо врахувати те, що кожна епоха ставить
свої запитання до джерел, змінюється кут зору на ті чи інші явища, процеси,
порушуються нові проблеми, для розв’язання яких застосовується й шир-
ший методологічний інструментарій. Усвідомлюючи широкі інформаційні
можливості такого виду джерел як інструкції, накази прикажчикам, сучасні
російські історики не лише продовжують активно використовувати ті, що
вже введені в обіг, трансплантуючи їх до своїх різноманітних тем, а й вда-
ються до архівної евристики, таким чином демонструючи науковому світу
нові, раніше небачені, зразки їх. Е. Б. Смілянська віднайшла у Відділі рід-
кісних книг та рукописів Наукової бібліотеки Московського державного уні-
верситету «Инструкцию о домашних порядках» капітана Преображен-
ського полку Тимофія Петровича Текутьєва. Вона написана упродовж 1754–
1757 рр. у Петербурзі. Її відправлено прикажчику в маєток при селі Новоє
(Новосьолкі) Кашинського повіту. Дослідниця відзначила унікальність
значної за обсягом і детальної інструкції. Поміщик в 320 пунктах визначив
«домашні порядки», обов’язки дворових людей та їхнє забезпечення, перелік
польових робіт на панській землі, повинності селян, порядок утримання
худоби та птиці, прийоми обробки льону і коноплі, ткацтва полотна
і серветок, заготівлі та зберігання риби, овочів, фруктів, грибів. Детально
викладено також «яким чином» випікати пироги, торти, цукровий та
мигдалевий «хліб», виготовляти цукерки, меди, горілки, фруктові вина та
інше9.

Усі раніше відомі інструкції надавалися поміщиками вотчинним упра-
вителям. Однак, Ю. О. Тіхонов виявив у фондах Російського державного
архіву давніх актів «адресованное выборным крестьянам предписание по-
мещика Михаила Гавриловича Головкина, назначенного Анной Леополь-
довной вице-канцлером». Як зазначив історик, договір, укладений М. Г. Го-
ловкіним, суттєво відрізнявся від інших поміщицьких інструкцій10, оскільки
укладався з селянською громадою, яка сама повинна була підтримувати
визначений порядок і у виробничих відносинах, і в побуті своїх членів.
Поміщицькі інструкції управителям маєтків також стали основою для
реконструкції соціального обличчя та побутового устрою кріпосного села
в Росії ХVII–ХVIII ст., яку вперше в російській історіографії ґрунтовно про-
вів Ю. О. Тіхонов11. Наприкінці ХХ ст. вийшла у світ монографія відомого
російського історика Л. В. Мілова «Великорусский пахарь и особенности
российского исторического процесса». Аналізуючи роль таких головних,
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на його думку, компонентів механізму виживання російського селянства
ХVIII ст. як община та система кріпосного права, дослідник спирався,
в тому числі, на матеріали поміщицьких інструкцій, які дають цілком адек-
ватне уявлення «про той режим і механізм регулювання життя і праці
російських землеробів»12. Вивчаючи процеси модернізації сільського
господарства, формування, еволюції та взаємодії національних традицій
і новацій, що переносилися як правило на російський грунт із Західної Європи,
С. А. Козлов відвів сільськогосподарським інструкціям ХVIII – першої
половини ХІХ ст. спеціальне місце в монографічних працях вітчизняних
вчених, раціоналізаторів і громадських діячів того часу, адже вони призна-
чалися для вдосконалення управління поміщицькими маєтками і оптимізації
господарських робіт13.

Цей неповний перелік використання в конкретно-історичних та джере-
лознавчих студіях інструкцій управителям маєтків наведено не випадково.
З одного боку, це дає можливість з’ясувати наскільки використано в істо-
ріографії подібні джерела українського походження, з другого – хотілося
б звернути увагу на необхідність відновлення інтересу вітчизняних фахівців
до даного виду джерел. Виявляється, що серед відомих опублікованих
наказів практично немає таких, які б виходили з-під пера українського
панства. Передусім це стосується другої половини ХVIII – початку ХІХ ст.
Однак, це не означає, що такі матеріали цілком відсутні. Навіть вибіркова
евристична робота засвідчує можливість відкриття їх у вітчизняних архівних
зібраннях. Багато господарських інструкцій, наказів, розпоряджень збе-
реглося в особових фондах центральних та обласних державних архівів,
музеїв, відділах рукописів провідних бібліотек. Запитання – «а чи потрібно
піднімати весь цей джерельний вантаж?» – відносимо до риторичних. Адже
навіть там, де національні історіографії достатньо «забезпечені» опуб-
лікованими джерелами, де наявні найбільші в світі проекти видання пам’яток
(наприклад з медієвістики – «Monumenta Germaniae Historica»), історики
порушують питання про необхідність подальшої критичної публікації пи-
семних джерел та «історичного вивчення» джерел суміжних дисциплін: іме-
на людей, географічні назви, символи, літературні твори, предмети мис-
тецтва тощо14. Тобто, джерелознавчі завдання залишаються цілком акту-
альними, а розширення, урізноманітнення дослідницької інформаційної сис-
теми диктується збільшенням кола проблем, які стоять перед сучасною
історичною наукою.

Повертаючись до поміщицьких інструкцій, побіжно торкнемося питання
можливостей використання цього виду джерел для дослідження української
історії означеного періоду. Їх можна використати при вивченні історії
селянства. Господарські накази, розпорядження мають значення для піз-
нання історії соціальної еліти – козацької старшини, шляхти, дворянства.
І тут науковцям відкриваються серйозні перспективи у вивченні соціальної
історії. Показово, що різні напрямки історичної науки об’єднує прагнення
в центр уваги поставити людину. Підсумовуючи 75-ти річний шлях, пройде-
ний відомою школою «Анналів», А. Я. Гуревич так визначив основне спря-
мування сучасної гуманітаристики: «Навіть тоді, коли… обговорюються
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питання історії господарства,… у фокусі – людина з її уявленням про світ»15.
Такий підхід становить основний зміст і так званого «критичного повороту»
в історіографії, мета якого полягає не лише в тому, щоб поставити в центр
уваги «актора», а й «у тому, щоб на основі логік «акторів» реконструювати
колективні социальні феномени»16. Оскільки ж, як зауважив Х-В. Гетц,
«переходи між (індивідуальними) уявленнями і колективними ментальнос-
тями, між образами думки і формами поведінки чи між матеріальним жит-
тєвим світомуявлень… дуже мінливі, так що ці сфери часто розглядаються
якраз у тісному їх взаємозв’язку»17, на перший план виходять такі джерела,
що відбивають і матеріальний, і духовно-ідейний світ «акторів». Господар-
ські інструкції цілком відповідають цим критеріям.

До речі, до вказаного вище виду джерел за інформаційними можли-
востями близько підходить листування поміщиків з управителями маєтків
та членами їхніх родини, яке у вітчизняній історіографії також використано
дуже фрагментарно18. Хоча російські фахівці включають саме такий укра-
їнський епістолярний матеріал (щоправда, на мою думку, тенденційно ви-
бірково), аналізуючи, наприклад, сприйняття авторами листів образу селя-
нина задля відтворення «умонастроїв правлячого класу» в останній чверті
ХVIII ст.19 Зокрема, зі значної кількості опублікованих приватних листів
господарського характеру Г. А. Полетики20 у поле зору Є. Н. Марасінової
потрапило лише три з них, зрозуміло, процитовані в контексті авторської
концепції. Мимохідь зазначимо, що весь цей епістолярій все ще детально
не проаналізовано, у тому числі й під кутом соціально-економічної історії,
незважаючи на часте згадування родини Полетик в сучасній українській
історіографії. У контексті даної теми слід відзначити, що, крім епістол-
наказів, серед неопублікованих паперів Г. А. Полетики, які зберігаються
у фондах Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського,
наявна унікальна інструкція, укладена в 1773 р. Вона відрізняється від уже
відомих пам’яток такого виду тим, що призначалася виключно для хатньої
прислуги з дворових людей21. Усвідомлюючи, що будь-яке джерело може
бути включене в різні дослідницькі контексти і цінність його змінюється
залежно від вирішуваного завдання, не вважаємо за потрібне в даному
разі переповідати цей документ, а пропонуємо його читачам для
ознайомлення. Очевидно, тут немає потреби викладати й біографію його
автора –відомого суспільного діяча другої половини ХVIII ст., а тому
відсилаємо читачів до вже наявної літератури про нього22. Та все ж необхідно
сказати, що Г. А. Полетика якгосподар і поміщик й досі є персоною
невідомою. Показово, що історики його зображують і як консерватора,
кріпосника23, і як особу, завдяки якій запровадження кріпосного права
в Гетьманщині було відкладено Катериною ІІ майже на п’ятнадцять років24.

Безумовно, подану нижче інструкцію необхідно розглядати у контексті
епохи, а Полетику слід поставити в один ряд з авторами подібних доку-
ментів – П. О. Румянцевим, Г. Г. та В. Г. Орловими, М. М. Щербатовим
та іншими, з більшістю із яких, до речі, Григорій Андрійович був добре
знайомий, тому їхній вплив на неї не слід виключати. Змістовно наказ
Г. А. Полетики наближається до відповідних розділів «Учреждения»
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П. О. Румянцева, з тією тільки різницею, що рекомендації останнього
спрямовувалися в першу чергу тим дворовим, які працювали в присадиб-
ному господарстві25, а не домашній прислузі, що найближче стояла до па-
на і як правило проходила спеціальну виучку. Можливо, це є невипадковим,
адже Г. Полетика та Румянцев підтримували між собою тісні ділові сто-
сунки, що підтверджується листуванням26.

Водночас, Г. А. Полетика довго жив у Петербурзі, належав до кола
освіченої публіки, близької до Академії наук, різних освітніх та видавничих
центрів. І хоча він не був членом ВЕТ, все ж не міг не читати його «Трудов»,
оскільки знайомився з усією друкованою продукцією, що з’являлася в сто-
лиці та й за її межами, не тільки з метою поповнення нею власної бібліоте-
ки, а й для відправки її друзям, приятелям – замовникам із України. Його
інструкцію дворовим написано невдовзі після остаточного виходу у від-
ставку в 1773 р. і повернення зі столиці на батьківщину. Вона яскраво за-
свідчила початок повільної інкорпорації українського лівобережного пан-
ства до російського культурно-господарського простору.

Документ друкується вперше за рукописом, який зберігається у фон-
дах Чернігівського історичного музею, із збереженням лексичних, сти-
лістичних, пунктуаційних особливостей авторського тексту. Винесену в за-
головок назву дано Б. Грінченком, який разом зі своєю дружиною розбирав
полетиківські папери, придбані В. В. Тарновським. Зірочками та курси-
вом в тексті позначено вставки, зроблені на полях або над строчкою ру-
кою Г. А. Полетики. Він же наприкінці поставив дату та власноручний
підпис. У квадратних дужках вміщені літери, скорочені в словах, позна-
чених титлом.

№ 1
ІНСТРУКЦІЯ «ДОЛЖНОСТИ ДВОРОВЫХ ЛЮДЕЙ»,

УКЛАДЕНА Г. А. ПОЛЕТИКОЮ
[?] 1773 р.

Дворецкий
Его должность смотреть за дворовыми людьми мужескаго пола,

тоесть лакеями, поварами, кучерами, садовниками, сторожами, чтоб они
в своем деле исправны были, и исправляли без указания то, что каждому
из них предписано буде.

Ему несколько раз в день должно побывать в лакейской, в поварне
и в конюшне, и досматривать, всяк ли свою должность исправляет, и не
происходят ли какия там непорядки. На кануне каждаго дня или по утре
рано, должно ему спрашивать у Господ, что прикажут стряпать на поварне,
и приказать повару отобрать у кого надлежит все потребныя для кушанья
припасы. Ему должно быть в кухне, когда откушается кушанье, и на стол
ему ж с лакеями набирать, а когда сядут господа за стол, то ему быть тут
безотлучно и повеленное исправлять, а от стола встанут господа, то ему
убрать как кушанье, так и питье в свои места, и хранить в целости.

Когда сядут люди за стол, то ему надсматривать, чтобы не было шума,
крику и ссоры, и чтобы они за столом ели сколько хотят, а по карманам бы
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ничего не прятали и домой не таскали. Когда случатся гости, то смотреть
ему, чтоб свои люди в чистоте и исправности были, а гостинные как люди,
так и лошади чтоб были приняты и накормлены по приказу господскому.
Он должен смотреть, чтоб все люди а особливо лакеи никуда ночью со
двора не отлучались, чего ради и должно ему по всем избам каждую ночь
и не в одно время ходить и присматривать, и естли который отлучится, то
о том докладывать господам. Ему иметь на руках всю серебряную фар-
форовую хрусталную и столовую посуду, и расхожую поручать другим слу-
жителям. Сверх сего, пока другому поручено будет, то ему смотреть за
моим платьем и бельем. Словом сказать, он должен иметь везде и за
всем прилежное смотрение, чтоб никаких непорядков и неисправностей,
а болше всего пьянства и безчинств в доме не происходило, а ежели про-
изойдет, то тотчас господам докладывать под опасением что он сам за
то, естли не доложит или за кем потакать, а колми паче, естли и сам явится
в каких с ними непорядках ответствовать, а по важности дела и наказан
будет. Всем вообще людям повелевается быть ему послушными во всем,
опасаясь за всякое ослушание и продерзость жестокаго наказания которое
им и сам дворецкий смотря по вине и времени и без докладу Г[оспо]д-
скаго чинить может*. Без его к господам не ходить ни в своих ни в гос-
подских делах с докладом, а докладывать всем через него, кроме того,
естли они от самих господ куда посланы будут, и повелено будет им дать
ответ в том, зачем они посланы были. Он сверх сего должен держать
записку, естли что от кого из людей утрачено или разбито будет, что бы
при выдаче жалованья, можно было за то вычесть.

Лакеи

Их должность иметь попеременно дневанье в господских покоях, чего
ради всякому дневалному должно вставать ране, и пришедши в покой, сме-
нить прежняго дневалного, и все от него принять, что на руках было, а по-
том, пока господа встанут, должно ему затопить печки, выместь кабинет,
гостинную и переднюю, повытирать и понавощивать столики, бюро и ка-
бинеты красного дерева, и зеркала, а другие столы стулья и канапе повы-
тирать и поочищать, обместь везде пыль, а смотреть нет ли где паутины,
то и ту очистить, когда господа встанут, то тому ж дневалному истопить
выместь и очистить во всем против вышеписанного спалне, уборную и де-
вичью, старому ж дневалному должно во всем против вышеписанного ис-
топить и очистить детския покои и столовую, а когда пора придет наби-
рать на стол, то должно им всем собиратся вместе, набирать на стол
и делать то, что дворецкий прикажет. Когда сядут г[ос]п[о]да за стол, то
стоять им всякому за стульями порядочно, и не опираясь о стулья, и никуда
от стола без нужды и посылки от господ или от дворецкаго не отлучатся,
а особливо не мешатся в господския разговоры без спросу и повеления,
когда ж от стола господа встанут, то отнесть им кушанье, куда повеено
будет, только ничего не хватать из тарелок и блюд, по карманам не прятать,
и тем господскаго платья не гадить, и при сем случаи особливо накрепко
запрещается, никакого а столовой не делать шуму, и не безпокоить детей,
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и после стола без крайней надобности лакеям в столовую не ходить.
Всякому дневалному повелевается ночевать вместе с Мишкою в передней,
и поутру встав, сдать свое дневанье другому, а другим лакеям в лакейской.
Ночью же как лакеям, так и всем прочим людям, никуда со двора не
отлучаться под опасением за одну только отлучку жестокаго наказания.
Им же должно в своей избе наблюдать всякую чистоту, мести оную всякий
день, и топить печки. Сверх сих общих всем лакеям должностей, пору-
чаются им каждому сии особливыя должности.

1. Митьке иметь на руках кофейники и чайники* оловяныя и фаянсо-
выя, також чашки фарфоровыя и фаянсовыя расхожия, подносы, хрустал-
ную расхожую посуду. Ему ж варить кофе и подавать чай. 2. Лука должен
быть при детях, и делать все то, что ему господин инспектор прикажет.
Ему ж топить месть и в чистоте содержать детския комнаты, одевать де-
тей и за ними, куда они с дозволения г[ос]п[о]д[и]на инспектора ни пойдут,
ходить и их беречь, а без того из покоев детских никуда без приказу и край-
ней нужды не отлучаться, перестилать их постели, и все что около детей
и в детских покоях надлежит исправлять, ходить за детьми рано и в вечеру
к столу, и при оном так, как другим лакеям, служить. Для сей его особливой
должности уволняется он от дневанья с прочими. 3. Венедикту греть воду
на чай и кофе. Ему ж иметь в своем смотрении и в чистоте медныя чайники,
и железную жаровню, на которой должен он, принесши из кухни, подогре-
вать воду, ему ж поручаются медныя подсвешники и щипцы, которыя дол-
жен он каждый день чистить, и вставив свечи подавать на стол, а остав-
шиеся от одного вечера целыя свечи и огарки беречь, и куда повелено бу-
дет их употребить требовать приказу. 4. Савке иметь ножи и вилки на ру-
ках, каждый день по утру и в вечеру их чистить, и поелику он еще новый
человек, то примечать и перенимать у всех и все, как что делается, а другим
ему то показывать, однако не дается чрез сие никому над ним власти, кроме
дворецкаго. 5. Мишке быть при мне безсменно, и содержать данное ему от
дворецкаго на руки мое платье белье и обувь. Ему ж служить за столом
с другими лакеями, и содержать столовое расхожее серебро, и сняв со стола
отдавать на руки дворецкому. В передней ему каждую ночь ночевать вместе
с дневальным. Хотя каждому из лакеев особливыя должности и предписа-
ны, и вещи всякому поручены, но ежели случится моя и жены моей куда из
дому отлучка, то каждый порученныя ему вещи может сдать дворецкому,
а он поручает их другому по своему усмотрению.

Повары

Их должность состоит в том, чтоб они рано к своему делу приходили,
и кухтик приготовлял бы сам, не надеясь на сторожей, дрова и воду, и раз-
водил бы очаг, стряпал бы повеленное кушанье хорошо и вкусно, и старал-
ся, чтоб оное всегда в двенадцатом часу поспевало. Они должны содер-
жать поваренную посуду во всякой чистоте, и запирать во определенном
месте. Не менше того наблюдать им чистоту в поварне, и каждый день
кухтику мести оную. Когда случатся гости, то повар должен при дворец-
ком разряжать кушанье, и заставлять стол.



53

Історія установ

Летом и осенью должны они знать, и господам докладывать сколько
каких трав и коренья в зиму приготовить должно, и сами оныя вместе
с садовниками убрать в погреб. Припасов к стряпанью излишних не брать,
а ежели которыя не изойдут, те отдавать назад.

Кучеры
Должны в порядке и чистоте содержать весь екипаж, как то кареты,

коляски, кибитки, сани и все прочия повозки, упряжь, седла и все, что к ез-
де принадлежит, и естли явится во оных какая неисправность или порча,
то тотчас объявлять дворецкому, чтоб исправлено и починено было. Они
вместе с приданными к ним форрейтерами должны каждый день чистить
конюшню столько раз, сколько потребно, вычесать лошадей, накормивши
овсом заложить сена, а потом чрез весь день часто наведываться в ко-
нюшню, и когда потребно прибавлять сена, ночью также ходить почасту
в конюшню с фонарем, и смотреть не сорвались ли и не бьются ли лошади,
но только крайне беречься, чтоб не заронить где искры. Особливыя каж-
дому из них предписываются должности следующия. 1. Савке содержать
всю расхожую упряжь на своих руках, и естли случится куда кому, то есть
товарищу его или лакеям какая посылка, то должен он хомуты, пристяжки,
седла, узды и прочее выдавать им руками, а когда обратно приедут, то
руками ж в целости принимать, а естли что нецело привезено будет, то
тотчас объявлять дворецкому, а он должен велеть починить на кошт того,
кто несмотрением своим что испортил. Естьли ж случится ему самому
куда отлучка, а особливо на долгое время, то должен сдать в целости всю
упряж своему товарищу, а по приезде опять от него принять. Он же должен
помесячно принимать овес от прикащика, и роздавать лошадям, а когда
куда отъедет, поручать своему товарищу с тем, чтоб он по приезде его
ему паки сдал. Овес принимать на полное число лошадей, а естьли которыя
будут в отлучке, и отпущенный на них овес будет в остатке, то тот остаток
причислять к отпускаемому овсу на другой месяц; и для того, естли слу-
чатся гости, то сего овса никогда гостинным лошадям не давать, но должен
прикащик для гостинных лошадей по четверти на месяц особливо отпу-
щать, а когда не станет то и прибавить. 2. Михайле поручаются все кареты,
коляски, кибитки, сани и все прочия повоски на руки, которыя должен он по
сараям порядочно разставить так, чтоб он, когда случится которую брать,
одна о другую не цепались и не терлись, и смотреть, чтоб оне во всякой
чистоте всегда были, для чего ему каждый день должно досматривать, не
засорена ли и не замарана ли какая карета или повоска, что когда усмотрит,
то тотчас должен очистить или омыть. Когда случится, что кареты или
повоски прийдут из дороги, то не ввозить ему прежде в сарай, пока не очис-
тит, а сие делать тогож дня, естьли рано случится приехать, а естьли поздо,
то непременно на другой день. Естьли ж ему случится куда отлучка,
а особливо на долгое время, то порученныя ему вещи сдать своему товари-
щу в целости, а по приезде опять таким же образом принять.
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Садовники
Как садовникам найболше дела бывает весною, летом, и осенью, то

тогда их только и употреблять, а в прочем они пригон вместе с прочими
мужиками служить должны. Должность их состоит в следующем. С весны
им должно очищать сад и дороги, садить дички, прививать прищепы, об-
капывать и очищать деревья и цветники, копать гряды как для цветов, так
и для огородины, и чрез все лето содержать в порядке и чистоте сад.
Когда траву косить пора прийдет, то оную им с определенными людьми
косить и упрятывать, а когда плоды поспеют, то им должно быть денно
и ночно в саду и беречь, чтоб плоды не обношены и не крадены были,
падалицу подбирать и класть в назначенное место, а досталныя, когда
повелено будет, рвать и трусить. Для квасу приготовлять и вымывать
бочки, а потом насыпать и наливать. Их же дело есть сушить и низать
яблока и груши. Осенью садить дички, класть в погреб плоды и коренья
на зиму, копать бураки и срезывать капусту вместе с приданными людьми.
Зимою, приходя в гулящее время в двор, посматривать часто в саду, не
портять ли зайцы и другий скот щеп и другаго дерева, и стараться как
можно зайцов переловить, а скот выгонять. Они ж весною летом и осенью,
а зимою когда повелено будет должны исправлять и другую работу в дворе,
а особливо помагать сторожам бане топить, воду возить носить и греть,
рубить дрова и прочая.

Сторожи
Сторожей должность состоит в том, чтоб они для наших и детских

покоев, также для пекарни и людских изб и бани, кроме поварни, рубили
дрова, и к нашим и детским покоям сами носили или возили и складали
в сенях, а лакеи должны, взяв из сеней, топить каждый свой покой по вы-
шеписанному, а в людския избы должны сами люди носить и топить. Они
ж должны воду возить для всего дому сколько раз в день потребно будет.
Им должно каждый день наши и детския сени выметать, а попод амбарами
и в других чистоты требующих местах также мести и смотреть, чтоб во
всем дворе нигде ниакой нечистоты и сору не было, а естьли где усмотрят,
то тотчас очищать, в чем над ними смотреть дворецкому и прикащику.
Они должны топить баню, и воду как для оной, так и для всех других
нужд, тоесть для мытья белья, для выпариванья бочек и другой посуды
греть и носить. Им же в летнее время помагать садовникам в садовой
работе и в кошеньи сена, а лакеям их в свою службу и дела отнюдь не
употреблять, а хотя бы и хотели употребить, то им не слушатся.

Хотя здесь всем дворовым людям должности их и предписаны; но по-
неже всего вдруг вспомнить и предписать не можно; того ради повелева-
ется, естьли по домашним обстоятелствам и нуждам и сверх сего, что от
господ дворецкому а другим от господ же или от дворецкаго приказано бу-
дет, то им исправлять то без всякаго отрицания. Декабрь. 9 дня 1773 года.

Григорий Полетика
Чернігівський історичний музей ім. В. В. Тарнавського. – АЛ. 502 / 57 / 88.
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Ірина Клименко

МАЛОВІДОМІ ДОКУМЕНТИ ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПЛУГ»: СТАТУТ, ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ

(1930–1931 рр.)

В історії літературних об’єднань України і в розвитку літератури 20–
30-х рр. ХХ ст. певну роль відігравала Спілка селянських письменників
«Плуг». Вона була заснована 1922 р. у Харкові. Спілка мала філії у бага-
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тьох управлінських містах України: Києві, Полтаві, Вінниці, Житомирі,
Умані, Миргороді, Лубнах. Її членами були С. Пилипенко (голова),
Д. Бедзик, А. Головко, Д. Гуменна, Г. Епік, Г. Коляда, О. Копиленко,
П. Панч та багато інших художників слова. Спілка, як зазначалося в її
Статуті, «поставила собі завданням, – об’єднати розпорошених селянсь-
ких письменників в одну цілу організацію, яка грунтується на ідеї тісного
союзу революційного селянства з пролетаріатом і йде до утворення нової
соціалістичної культури»1. Через недоліки в організаційній діяльності,
обмеженність тематики та інші причини ідеологічно-творчого характеру,
наприкінці 1920-х рр. вона почала поступово розпадатися. У 1931 р. її пе-
рейменовано у Всеукраїнську спілку пролетарсько-колгоспних письмен-
ників «Плуг». Згідно з постановою ЦК ВКП(б) від 23 квітня 1932 р. «Про
перебудову літературно-художніх організацій» її було ліквідовано. Значну
частину письменників, які входили в її склад, у 1930-х рр. репресували2.
Слід відзначити, що, незважаючи на недоліки, літературна діяльність Спіл-
ки селянських письменників «Плуг» мала певне значення для розвитку
літературного процесу, сприяла відродженню національної самобутності
й народності.

У 1935 р. за розпорядженням неодмінного секретаря Всеукраїнської
академії наук (далі – ВУАН) та рішенням директора бібліотеки ВУАН до-
кументи літературної Спілки «Плуг» із архіву ВУАН було передано на по-
стійне зберігання до відділу рукопису бібліотеки3. Із них сформували окре-
мий архівний фонд (ф. 249), у склад якого увійшли Статут Спілки, протоколи
засідань центрального бюро, протоколи засідань Київської філії «Плугу»,
плани роботи, розрізнене листування тощо. Хронологічно ці документи охоп-
люють 1930–1932 рр.

Документи спілки «Плуг», що публікуються нижче, яскраво відобра-
зили структуру літературного об’єднання, його організаційну роботу, методи
праці, стосунки з різними філіями, літературними групами.

Їхні тексти відзначаються чіткістю, лаконічністю у викладі інформації.
Основне місце з-поміж них займає «Статут Всеукраїнської спілки пролетар-
сько-колгоспних письменників «Плуг». Аналіз його дає можливість визна-
чити склад спілки, основні її завдання, принципи діяльності, зв’язки з філіями.
Вищою формою діяльності організації, були засідання центрального бюро,
на яких вирішувалися різні питання. Протоколи засідань центрального бюро
складено в процесі діяльності літоб’єднання. Вони відобразили певні події
(факти) періоду організаційної діяльності, зокрема за 1930–1931 рр. Тексти
документів передано зі збереженням їхньої термінології, орфографії, ха-
рактерних для діловї мови того часу.

№ 1
СТАТУТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ПРОЛЕТАРСЬКО-КОЛГОСПНИХ

ПИСЬМЕННИКІВ «ПЛУГ»
[Травень 1931 р.]

Схвалений П’ятим з’їздом «Плуг», що відбувся 6-12 травня 1930 р. та
доповнений на Поширеному Пленумі ЦБ Плуга 26 травня 1931 р.
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1. Всеукраїнська Спілка «Плуг» об’єднує зв’язаних з сільським про-
летаріятом і революційним селянством письменників, що спираючись на
програмові засади комуністичної партії, беруть участь у соціялістичній пе-
ребудові села, маючи за знаряддя свою літературну творчість.

2. Активна боротьба з контрреволюційною куркульською ідеологією
і з проявами реакційної дрібно-буржуазної ідеології серед відсталих шарів
селянства та боротьба за укріплення пролетарсько-колективістичної ідеоло-
гії є мета художньої й критично-публіцистичної діяльності «Плуга».

Діяльність спілки
3. Для проведення в життя своїх завдань «Плуг»:
а) входять у зв’язки з іншими літературно-мистецькими й громадсь-

кими організаціями, що ширять комуністичну культуру, для проведення
спільними силами спільних завдань;

б) закладає студії, семінари, курси мистецького вдосконалення своїх
членів;

в) провадить призов ударників соціялістичних ланів робітників радгос-
пів, МТС та колгоспників у літературу, допомагаючи їхньому розвиткові;

г) організує лекції, доповіді, диспути літературні вечори та інші виступи;
д) друкує періодичні й неперіодичні видання;
е) улаштовує екскурсії, подорожі, командировки для своїх членів;
ж) упорядковує конкурси на літературні твори;
з) дбає за матеріяльний добробут своїх членів, проводячи відповідні

заходи через професійні та радянські органи;
і) улаштує бібіліотеки й читальні для своїх потреб.
Склад спілки
4. До складу Всеукраїнської Спілки пролетарсько-колгоспних письмен-

ників «Плуг» входять громадяни, не позбавлені виробничих прав, що прий-
мають без заперечень цей статут та ідеологічно художню плятформу «Плу-
га» і працюють, не ухиляючись від них у галузі художньої та критичної
літератури.

Примітка: Члени «Плуга», без особливої на те постанови секретаріяту
і Центрального Бюра, не можуть бути членами інших літературних організацій.

5. Письменник, бажаючи стати членом «Плуг» подає до Центрального
Бюра заяву про вступ, докладний життєпис і зразки своїх друкованих літе-
ратурних творів, що характеризують ідеологічну спрямованість і художню
досконалість письменника. Дійсним членом він стає після затвердження
Центрального Бюра «Плуг».

6. Окремі члени «Плуг» за тереторіальною спільністю можуть утво-
рювати філії «Плуг» для спільної літературно-громадської роботи.

7. В обсязі цілої організації й окремих філій можуть утворюватися різні
секції за мовними ознаками. Організаційна структура й робота секції вста-
новлюється окремим положенням, що його затверджує Центральне Бюро.
Секція розглядає заяви і рекомендує нових членів на ухвалу секретаріяту
і Центрального Бюра. Зв’язок з секціями здійснюється через їх представ-
ників в Бюро, якому секції безпосередньо й підлягають.
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8. Для опрацювання спеціяльних завдань, а також для певної постійної
літературної і громадської роботи в межах спілки утворюються різні сектори,
секції та комісії, що підлягають ЦБ.

Керівні органи Спілки
9. Усіма справами спілки керують загальні збори та обране ними Цент-

ральне Бюро, що перебуває у Харкові.
10. Загальні збори всієї спілки відбуваються не менше одного разу на

два роки, як з’їзд Плуга. Час, місце й порядок скликання зборів визначає
Центральне Бюро.

11. Загальні збори скликаються також за вимогою Ревізійної Комісії,
або на підставі листовної заяви не менш, як п’ятої частини членів спілки.

12. Загальні збори: а) заслуховують звіти Центрального Бюра і Реві-
зійної Комісії, б) вирішують загальні справи спілки, в) обирають Бюро і Ре-
візійну Комісію у складі, що ухвалюють самі збори.

Примітка: Загальні збори вважаються за дійсні при наявності не менш,
як половина членів спілки.

13. Центральне Бюро через свій секретаріят, керує справами спілки, ре-
презентує спілку в усіх її виступах, приймає нових членів, проводить в жит-
тя постанови загальних зборів і має право контролю за діяльністю філій
і окремих членів, а також має право виключення окремих членів за діяль-
ність, що суперечить статутові і постановам загальних зборів. Постанову
Бюра можна оскаржити на загальних зборах членів спілки.

ЦБ розподіляє функції серед своїх членів своєю постановою.
14. Спілка має печатку з назвою «Всеукраїнська спілка пролетарсько-

колгоспних письменників «Плуг».
15. Ревізійна комісія контролює організаційну й господарську спілку.
16. Про свою літературно-громадську діяльність Спілка щороку за

встановленим пляном і терміном подає відповідного звіта до НКО УСРР.

Кошти
17. Кошти складаються:
      а) з постійних членських внесків, установлених загальними зборами;
     б) зі спеціальних добровільних внесків;
     в) з прибутків із вечорів, вистав, лекцій, видань тощо;
     г) допомоги від державних та громадських установ і організацій.

Ліквідація
18. Ліквідується спілка постановою:

  а) органів влади;
  б) загальних зборів членів спілки, на яких повинно бути не менше

двох третин усього складу спілки;
  в) коли число членів буде менше п’яти.

19. Майно спілки в разі ліквідації передається до відповідних громад-
ських чи державних органів, за постановою ліквідаційних зборів.

ІР НБУВ, ф. 249, № 1, арк.1–4.
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№ 2

ПРОТОКОЛ № 6 ЗАСІДАННЯ Ц[ЕНТРАЛЬНОГО] Б[ЮРО] ПЛУГУ

16 грудня 1930 р.

Брали участь: т. т. Штангей, Романівський, Бойко, Фінкнер, Панів,
Головко, Зайців, Даниленко.

Головує Штангей
Секретар Даниленко

Слухали: Про організацію філії «Плугу» в Києві (т[овариш] Штангей).
Ухвалили: Філію в Києві заснувати. Всю організаційну роботу доручити

перевести тов[аришу]Штангею, для чого його командірувати до м. Києва.
На філію покласти відповідальність за обслуговування радгоспів

і колгоспів Києвського району.
При філії за наявности відповідного резерву, організувати літературну

студію.
Видатки по Києвській філії включити до кошторису, запропонував не-

гайно скласти свій кошторис Києвській Філії. На Секретаря філії рекомен-
дувати Косарика-Коваленка і Яковенка.

Тов[аришу] Фінкнеру доручити підготовити матеріяли до наступного
ЦБ ПЛУГУ, підготувати про організацію філій в Німецьких районах, зокрема
Молочанський район.

Поїздку тов[ариша] Штангея до КИЄВА провести за рахунок ПЛУГУ:
дорога, квартиря, та добові по 5 крб.

На час від’їзду тов[ариша] Штангея, заступає по орг[анізаційній] справі
т[овариш] Панів.

Слухали: Затверження відозви про призов ударників соціялістичних
ланів – у літературу.

Ухвалили: Відозву з змінами та додатками схвалити. Остаточно об-
робити доручити тов.Панову.

Цю відозву оголосити в пресі : «Комуніст», «Соцперебудова», «Сіль-
сько-господарський пролетар», в журналах: «Плуг», «Трактор» і інш.

Слухали: Про вміщення матеріялу в журналі «Плугу» № 10 за Пленум
Б Р Л.

Ухвалили: В журналі «Плуг» ч[исло] 10 видрукувати статтю тов[ариша]
Авербаха, яку перекласти на українську мову – доручити тов[аришу] Зайцеву.

Слухали: Заяви т[оваришів] Косаченко і Жигалю про прийом до членів
«Плугу».

Ухвалили: Доручити Києвській філії Плугу виявити літературний бо-
гаж цих т[оваришів], їхне соціяльне походження, сучасні погляди на літера-
туру та конкретна праця їх в літературі, подав на затверження ЦБ.

Слухали: Про Секретаря журналу «Плугу» тов[ариша] Нехвеліна.
Ухвалили: До повернення тов[ариша] Нехвеліна з відпуску, кооптувати

до складу редколегії тов[ариша] Лавриденка, якого й призначить заступ-
ником секретаря .
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Слухали: Про консультанта при ЦБ «Плугу» та журналів «Плугу».
Ухвалили: Доручити тов[аришу] Штангею поставити питання перед

відповідними організаціями про введення такої посади, як консультанта,
оскільки, щоб обслужити всіх т[оваришів], що звертаються до журналу, це
конче потрібно, тобто мати консультанта.

Слухали: Про участь «Плугу» в посівкампанії.
Ухвалили: Розробити календар посилки т[оваришів] на посівкампанію,

доручити тов[аришу] Штангею.
Слухали: Про членські внески до Плугу.
Ухвалили: Підготувати тов[аришу] Панову це питання на наступні за-

гальні збори.

Голова засідання    Штангей
Секретар   Даниленко
ІР НБУВ, ф. 249, № 2, арк. 1–2.

№ 3

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ Ц[ЕНТРАЛЬНОГО] Б[ЮРО] ПЛУГУ

12 березня 1931 р.

Присутні: Штангей, Пилипенко, Панів, і Фіхтнер.
Голова: Штангей
Секретар: Фіхтнер
1. Слухали: Плян роботи ЦБ Плуга на 1931 р. (Штангей)
1. Ухвалили: Плян затвердити як основу. Поставити на розгляд ЦБ та

Харківської групи Плуга.
2. Слухали: Плян німецької секції.
2. Ухвалили: Затвердити, додавши пакт про виховну роботу серед чле-

нів німсекції.
3. Слухали: Кошторис ЦБ Плугу.
3. Ухвалили: Кошториса, як орієнтовного, в сумі 60 тисяч затвердити.

Поставити на розгляд ЦБ та Харківської групи.
4. Слухали: Мобілізація на засівну кампанію (Штангей)
4. Ухвалили: Рахувати  мобілізованими на засівкампанію таких това-

ришів: Алешка, Гавриленка, Дорошенка, Головка, Минка, Штангея, Ху-
торського, Ковальчука, Вовка, Жигалка, Косяченка, Будяка, Дукина, Віль-
хового, Яковенка, Гуменну, Заянчківського, Загоруйка, Нечая, Свеклу, Товс-
тоноса, Бедзика Дм.

Включати до бригад Плужан членів літгрупи «Трактор».
Домогтися від німецької секції мобілізувати членів секції на в.засівну

кампанію одну бригаду.
Мобілізованих товаришів надсилати як бригадами, так і окремо.
Погодити питання в НКО про гроші для виїзду на місця. Для т[оваришів]

з Київської філії прохати НКО переказать потрібну суму грошей до Київа
на КИЇВ-Плуг – Косарикові-Коваленкові.
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Т[оваришу] Пилипенкові скласти відповідного від НКО та ЦБ Плуга
до всіх партійних, радянських, професійних, громадських та господарських
організацій про допомогу в роботі мобілізованим товаришам.

Робота мобілізованих на засівну кампанію повинна проходити під за-
гальним постановленням роботи й поклику ударників до літератури, участь
в низовій пресі і літгуртках тощо.

Слухали: Скликання Пленуму ЦБ «Плуга» та Зльоту ударників.
Ухвалили: Пленум скликати на 5 травня, який повинен буде пройти

разом із зльотом ударників. Плян та кошторис розробити т[овари-
шу] Штангеєві. Затвердити орієнтовно таку повістку денну:

1. Плуг на новому етапі.
2. Співдоповіді німсекції та «Трактора».
3. Призов ударників до літератури.
4. Методи и форма роботи в літгуртках.
5. Наша критика й самокритика.
6. Поточні справи:
а) Склад Плуга. Затвердження прийнятих та виключених зі складу

«Плуг».
б) Питання про Всесоюзне об’єднання револ. селянських письменників.
в) Підготування до 10 річчя Плуга (Плян)
На ЦБ поставити питання про представняцтво й кількість учасників

Пленуму. Від Президії висунути побажання.
а) Пленум разом із Зльотом 100 чоловіків.
б) Представництво – 10 приїзжих членів Плуга.
в) Від літгуртків – 10*.
г) Від інших – 10.
д) ВКП(б)У – 3**.
є) Білорусь – 2.
ж) Молдавія – 2.
Доручити т[оваришу] Штангеєві виступити із обгрунтуваним пляном

та кошторисом переведення Пленума ЦБ й Зльоту ударників на ЦБ Плуга.
Слухали: Ювелей «Плуг». 10 річчя.
Ухвалили: Доручити т[оваришам] Штангеєві, Панову, Фіхтнеру й Гав-

риленкові скласти пляна й кошториса.
До ювілею видати альманах № 4 «Плуг».
Редколегія: Пилипенко, Штангей, Ярмоленко. Видати критичний збір-

ник п[опередня] н[азва] шляхи розвитку селянської літератури. Редколегія:
Заєць, Панів, Лавриненко.

Редколегіям доручити розробити пляни-схеми цих збірників до 1/IV
1931 р.

Слухали: Відрядження до Херсона-Хлопок (Штангей)
Ухвалили: Відрядити т[овариша] Алешка, повідомівши про це Херсон-

Хлопок. Алешка зобов’язати дать до журналу «Плуг» нариса.

* Пункт «в» в тексті закреслено.
** Виправлено в тексті на «Від ВОКПУ».
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Слухали: Заява т[овариша] Гіщука про допомогу в лікуванні.
Ухвалили: Внести до списку Плужан на лікування.
Слухали: Інформація про роботу Київ – Плуг (Пилипенко)
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. Затвердити т[овари-

ша] Яковенка та Косарика-Коваленка представниками від «Плуг» до Київ –
федерації. Надіслати Київ – «Плуг» для організації із сум «Плуг» 300 крб.,
затребувавши звіт на попередню суму.

Слухали: Про затримку з опрацюванням програму для літгуртка (Тангей)
Ухвалили: Вважати за неприпустиме таке байдуже ставлення до своєї

роботи критичної секції, щодо розробки питань з літератури для літгуртків.
Запропонувати т[оваришам] Панову й Савченкові до 25/ІІІ Програм виго-
товити, розподіливши ще не розроблені теми між членами критичної секції.
Роботу компенсувати.

Підписали:
Голова засідання:            Штангей
Секретар:              Фіхтнер
ІР НБУВ, ф. 249, № 3, арк. 3–7.

№ 4

ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ Ц[ЕНТРАЛЬНОГО] БЮРО ПЛУГА
Й ХАРКІВСЬКОЇ ГРУПИ ПЛУЖАН

13 березня 1931 р
На зборах присутні: Штангей, Панів, Головко, Савченко, Лавріненко,

Ведміцький, Ковальчук, Минко, Якименко, Різниченко, Нечай, Загоруйко,
Фіхтнер, Пилипенко.

Голова Панів
Секретар Ведьміцький
Повістка денна:
1) Плян роботи Ц[ентрального]Бюро Плуга на 1931 рік і кошторис;
2) Мобілізація на посівну кампанію;
3) Інформація про пленум ВОКПУ;
4) Поточні справи.
І. По першому питанню читає пляна праці т[овариш] Штангей. Ухва-

лили плян праці затвердити. Внести такі зміни: Методично-консультаційне
бюро вважати при Секторі кадрів. Назви секторів прийняти такі: 1) Кадрів
з Методо-консульт[аційного] бюро, Критично-методологічний. 2) Художньо-
Творчий. Про скликання Пленумів додати, що на пленум викликати й членів
ревізкомісії. Продовжувати роботу по утворенню нац[іональних] секцій при
Плузі. Щодо видань, то видати ряд альманахів з творчістю ударників і за
участю секцій Плугу на бойові теми дня. Крім того, видати альманах «Плу-
гу», як організації в цілому, а також критичний альманах.

Для поглиблення виховної праці серед плужан утворити, крім зазначених
у пляні, ще семінар селянського питання в марксистському освітленні.

Провадити облік індивідуальних плянів плужан і на підставі їх скласти
загальний творчий плян «Плугу». Практикувати соцзмагання між окремими
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плужанами й бригадами плужан. Плян праці оголосити в пресі. Кошторис
«Плугу» затвердити. Переглянути кошторис комісії в складі т[овари-
шів] Штангея, Фіхтнера і Ведміцького. Зібратися комісії 14 березня.

ІІ. По другому питанню ухвалити мобілізувати на посівну кампанію
таких т[оваришів]: Алешка, Гавриленка, Головка, Штангея, Минка, Ху-
торського, Ковальчука Як., Вовка, Жигалка, Косяченка, Будяка, Дукина,
Вільхового, Яковенка, Гуменну, Заянчківського, Бедзика, Божка, Загоруйка,
Нечая, Свеклу, Товстоноса, Дорошенка.

Платню на подорож диференціювати, зважаючи на дальність подорожі
й термін перебування на селі.

ІІІ. Інформацію про пленум ВОКПУ робить т[овариш] Пилипенко. Ін-
формацію прийняти до уваги.

IV. Поточні справи:
а) Закріпитися плужанам до тої чи іншої секції. Подати пляни роботи

кожного плужанина, зазначивши, що буде написано 1931 року і що наміча-
ється написати 1931 року.

б) Доручити т[оваришу] Пилипенкові з’ясувати справу про те, чи дійсно
в книгозбірнях вилучають примірники журналу «Плугу».

в) Улаштувати екскусії на виставку ХІІ З’їзд Рад і педагогічну.
г) Доручити т[оваришу] Зайцеві привітати з’їзд Спілки Робземліс.

(Тваринницьких радгоспів).

Голова:  Пилипенко
Секретар:        Ведьміцький
ІР НБУВ, ф. 249, № 4, арк. 7–9.

1 ІР НБУВ, ф. І, спр. 3599, арк. 2.
2 Панькова С. «Плуг» // Довідник з історії України (А – Я).– К., 2001. – С. 583.
3 Архів Інституту рукопису, оп. І, № 45, арк. 43.
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УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

Юрій Мушка

НЕВІДОМЕ ІНТЕРВ’Ю УКРАЇНСЬКОГО ДИПЛОМАТА
МИКОЛИ ГАЛАГАНА УГОРСЬКІЙ ПРЕСІ

Цінним джерелом до вивчення розвитку українсько-угорських стосун-
ків є періодика, як українська, так і зарубіжна. Перше дипломатичне пред-
ставництво УНР в Угорщині, що діяло впродовж січня 1919 р. – травня
1924 р., «з метою ознайомлення угорського загалу з українським питанням
і приєднання до нас угорських симпатій»1 вже в лютому 1919 р. створило
прес-бюро для реферування угорської преси і підготовки інформації про
події в Україні. Незабаром було засновано й спеціальний часопис «Die
Ukraine»2, що виходив німецькою мовою в газетному форматі. Звіти місії
до МЗС УНР засвідчують існування часопису, принаймні, до кінця 1920 р.
Однак досі виявити примірники видання в українських і угорських доку-
ментосховищах не вдалося.

Натомість важливі відомості містить угорська преса 1919 – 1924 рр.
Зокрема, газети «Népszava», «Pester Lloyd» та «Óraiujsag» систематично
друкували відомості щодо діяльності Надзвичайної дипломатичної місії
УНР в Угорщині та життя українців. В українській історіографії угорська
періодика як джерело вивчення українсько-угорських стосунків практично
не досліджувалася. Завдання цієї публікації полягає у висвітленні одного
з найскладніших епізодів діяльності українського дипломатичного представ-
ництва в Будапешті та його інтерпретації угорською пресою.

Перебування Миколи Галагана на посаді Голови Надзвичайної дипло-
матичної місії УНР в Угорщині припало на складний період угорської історії,
однією з особливостей якого була постійна зміна влади. Український посол
дотримувався чіткої позиції: «Нашим обов’язком є робити своє діло при
всяких обставинах»3. Від січня до вересня 1920 р. він керував українським
дипломатичним представництвом в Угорщині в складних умовах перма-
нентної зміни урядів, офіційного невизнання України як незалежної держави,
постійної нестачі коштів і недовіри, яку іноді відчував до себе з боку офіційної
влади. Місія продовжувала виконання своїх функцій і під час існування Угор-
ської Радянської Республіки. У складних умовах суспільно-політичного жит-
тя країни задля виконання основного завдання місії й захисту прав та інте-
ресів українських громадян в Угорщині. Ключове завдання місії за біль-
шовицького режиму посол визначив як спробу досягнення результативного
посередництва угорської радянської влади в припиненні війни між УНР і ра-
дянською Росією. З цією метою він спілкувався з високопосадовцями з МЗС
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УРР, рекомендував запросити для переговорів В. К. Винниченка й взяв
безпосередню участь у переговорах, докладав неабияких зусиль до вирі-
шення спірних питань. Особисто Миколі Галагану в цей короткий період
довелося багато пережити неприємних моментів. Так, у ніч з 23 на 24 бе-
резня 1919 року у готелі «Дунапалота», де мешкав посол, в порушення всіх
дипломатичних імунітетів було здійснено спробу арешту й пограбування
глави місії. В пошуках грошей і документів місії йому довелося познайо-
митися з комісаром з іноземних справ УРР Белою Куном. Незабаром,
у липні 1919 р. в Будапешті зникли дві особи, про яких точилися розмови
як про «послів Раковського». Оповиті таємницею липневі події, пов’язані
з убивством угорськими комуністами «послів з радянської України», по-
глиблювали підозри місцевої влади щодо діяльності дипломатичної місії
УНР. Згодом Микола Галаган дізнався, що його звинуватили в причетності
до вбивства радянських послів й про підготовку замаху на своє життя.
Водночас контакти з угорськими більшовицькими лідерами значно вплинули
на імідж дипломата серед репрезентантів УНР. Миколі Галагану доводи-
лося давати численні інтерв’ю угорській пресі, пояснюючи свою непри-
четність до зникнення людей, щоб запобігти вигадкам і неправдивим зви-
нуваченням.

Одне з таких інтерв’ю опубліковано в угорській газеті «Óraiujsag» 6 ли-
стопада 1919 р. Увазі читачів пропонується здійснений автором переклад
тексту інтерв’ю з угорської зі збереженням стилістики документа. До
тексту подано необхідні коментарі.

1 ЦДАВО України, ф. 3518, оп. 1, спр. 29, арк. 156.
2 Див.: Матяш Ірина, Мушка Юрій. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії

УНР в Угорщині: історія, спогади, архівні документи. – К.: Видавничий дім «Києво-
Могилянська академія», 2005. – 400 с.

3 Ґалаґан Микола. З моїх споминів. – Л., 1930. – Ч. III. – С. 160.

№ 1
ІНТЕРВ’Ю ГОЛОВИ НДМ УНР В УГОРЩИНІ М. ҐАЛАҐАНА ВЛАСНОМУ

КОРЕСПОНДЕНТОВІ УГОРСЬКОЇ ГАЗЕТИ «ÓRAIUJSAG» «ЧОМУ БЕЛА КУН
РОЗПОРЯДИВСЯ ВБИТИ УКРАЇНСЬКИХ ОФІЦІРІВ?»

6 листопада 1919 р., м. Будапешт

Дипломатична нота на адресу угорського уряду.– Зникнення
трьох мільйонів крон золотом.– Арешт українського посольства

в палаці «Дуна»за часів Угорської радянської республіки.–
Викрадення архіву і грошей.

Інтерв’ю українського посла Галагана.
– За повідомленням нашого власкора.–

Під час диктатури в Будапешт прибули два українські офіцери. Після
таємничого допиту в «радянському будинку» їх обох було злодійськи вбито
терористами. Їм прив’язали до шиї каміння і кинули в Дунай, до хвиль
якого жертви забрали і свою таємницю.
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Слідством було встановлено, що наказ на ліквідацію офіцерів видав
Бела Кун, і це має вирішальне значення у процедурі екстрадиції, розпочатої
з приводу скоєння вбивства.

Казали, що два офіцери були, ніби-то, офіційними посланниками уряду
Великої України. Тому, ми зустрілися з надзвичайним послом Великої України
в Будапешті паном Ніколаєм Галаганом на його квартирі в палаці «Дуна»
і попросили його висловитися по даній справі.

– Не дивлячися на те, що під час дії комуністичної влади я весь час
знаходився в Будапешті, мене безпосередньо не було офіційно інформо-
вано у справі вбитих українських офіцерів. З цього приводу місяць тому
я звернувся нотою до чинного нині уряду, точніше– до міністра закордонних
справ графа Йожефа Шомшіча з проханням надати роз’яснення у справі.
Було розпочато розслідування, але відповіді я ще не отримав.

– На мою думку, два українські офіцери не могли перебувати в Бу-
дапешті у якості офіційних посланників Великої України, оскільки ні
вони особисто не з’явилися у мене, ні Уряд України не інформував мене
щодо них. В той же час, незадовго до їх вбивства, я отримав конфіденційну
інформацію про те, що на шляху до Будапешту знаходяться двоє пові-
рених українського опозиційного комуністичного уряду, який діяв в той
час. Главою українського комуністичного уряду був відомий більшовист-
ський лідер Раковський1. У конфіденційному повідомленні не згадувалося
про те, з яким дорученням Раковського прибувають його посланники, однак
з його тональності можна було здогадатися, що мета їх приїзду– вер-
бовка груп та більшовистська агітація. Згідно з конфіденційною інфор-
мацією, посланники мали при собі велику суму грошей. В їх розпоряд-
женні мало знаходитися близько трьох мільйонів крон золотом.

– Вважаю достатньо вірогідним те, що два українські офіцери, які
прибули до Будапешта, і були особами, зазначеними в повідомленні.
В »мене відсутня інформація про обставини вбивства офіцерів, про це
я дізнався вже тільки з газет. Не виключено, що Бела Кун та революційний
уряд не мали уяви про місію офіцерів, оскільки в той час, окрім і нині
чинного уряду генерала Петлюри, у Великій Україні свій уряд під
головуванням вже згаданого Раковського сформували й більшовики. Це
моє припущення підтверджується й тим, що після вбивства українських
офіцерів Бела Кун і його соратники хотіли заарештувати мене, радника
посольства Ніколая Шрага2 та весь персонал посольства, тому що
дізналися про те, що ми вважаємо себе представниками уряду Петлюри.
Не виключаю й того, що Кун із соратниками просто хотіли привласни-
ти велику суму грошей золотом, а для того, щоб уникнути можливих
дипломатичних конфліктів, офіцерів швидко ліквідували. На користь цього
мого припущення свідчить той факт, що грошей, які мали знаходитися
у офіцерів, виявлено не було.

– Чи зазнав пан посол будь-яких неприємностей під час диктатури?
– В ніч з 23 на 24 березня в цій моїй квартирі з’явилися чотири озброєних

солдати під керівництвом російського комуніста Михайовича та терориста
на прізвище Ковач і заарештували мене, радника посольства Шрага
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та працівників посольства. Були конфісковані шістсот тисяч крон
готівкою, які належали посольству, а також весь наш архів. Нас хотіли
інтернувати до «бараку Августа»3, але передумали і, після конфіскації гро-
шей і документів, залишили під вартою в палаці «Дуна». В ту ж ніч чотирьох
українських офіцерів, які служили в посольстві і проживали у готелі «Бріс-
толь», розбудили, також заарештували і доставили до нас. Наступного дня
я заявив рішучий протест народному комісару у закордонних справах Белі
Куну. Після довготривалих переговорів нас звільнили, але не повернули
нам наші документи, а щодо грошей, нам віддали лише триста вісімдесят
тисяч крон, а двісті двадцять тисяч крон у нас вкрали.

– У квітні місяці російський більшовик на вулиці здійснив напад на укра-
їнського офіцера Ходоркевича4, який в той час був прес-аташе посольства,
і заарештував його, як контрреволюціонера. Ходоркевич знаходився під
арештом протягом двох тижнів. В липні в Будапешт прибув керівник укра-
їнської військової медичної місії полковник Сікевич5, якого теж затримали,
заарештували, після чого ленінці затягнули його у підвал парламенту,
звідки його вдалося звільнити лише завдяки величезним зусиллям.

– Таких утисків ми зазнали під час комунізму. Про дипломатичні кон-
такти або, принаймні, елементарні культурні людські відносини не могло
бути й мови. Саме тому не викликав особливого здивування й прикрий
випадок з українськими офіцерами, які прибули з таємничою місією.

– Ми звернулись до посла з проханням розказати про сучасну ситуацію
в Україні.

– В Україні, відповів посол, ще немає повного порядку. Уряд веде бо-
ротьбу, з одного боку – з російськими більшовиками, а з другого – з армією
генерала Денікіна, яка окупувала частину території Великої України. Радіс-
ною ж подією є те, що декілька тижнів тому вдалося досягти перемирря
з поляками, і зараз у Варшаві перебуває українська місія, яка веде перего-
вори про укладення українсько-польської мирної угоди. Якщо вдасться
досягти домовленості з поляками, то незабаром можливим стане
транспортне сполучення між Угорщиною і Україною через Галичину.

– На жаль, мало хто знає, що діюча при нашому посольстві в Будапешті
прес-служба видає німецькомовний тижневик «Ukranie», мета якого–
інформувати Угорщину і сусідні країни про події в Україні та сприяти укра-
їнсько-угорським економічним зв’язкам. Це особливо важливо ще й тому,
що в Україні, сподіваюсь, незабаром настане консолідація. Антанта до-
статньо ввічливо ставиться до Української Республіки, а нещодавно ми
отримали від Америки державну позику в сумі 13 мільйонів доларів
у американській валюті.

– Якою буде форма правління в Україні у майбутньому?
– Республіканську форму правління в Україні можна вважати

остаточною, промонархічних рухів не спостерігається. Уряд наразі очо-
люється тричленною директорією, до складу якої входять генерал Пет-
люра6, вчитель Швець7 та Макаренко8. Столиця республіки – Кам’янець-
Подільський, який війська центральної влади під час війни утримували під
окупацією.
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– Ми подякували за щирі роз’яснення пану послу Галагану, який за-
певнив у готовності завжди бути до послуг угорської громадськості щодо
подій в Україні.

Óraiujsag.– 1919, 6 листопада

1 Раковський (Станчев) Християн (1873–1941) – професійний революціонер, дипломат,
публіцист. У 1905–1917 рр. був членом ЦК Румунської СДП, неодноразово був делегатом
від болгарських і румунських соціал-демократів. У січні 1918 р. перебував як комісар-
агітатор РНК РРФСР у Криму, уклав радянсько-румунську угоду 1918 р. «Про очищення
Румунією Бессарабії». У березні 1918 р. був призначенимй головою делегації для перего-
ворів із представниками Центральної Ради, переговори продовжив із представниками уряду
П. Скоропадського. 24 січня 1919 р. обраний головою Тимчасового робітничо-селянського
уряду України. Одночасно виконував обов’язки наркома закордонних справ, намагався
добитися міжнародного визнання України державами Заходу. Був учасником Генуезької
конференції (1922). Лозаннської конференції (1922), вважався «батьком» Раппальського
договору (1922). Виступав проти приєднання Східної Галичини до Польщі. У жовтні 1927 р.
відкликаний із дипломатичної роботи. В січні 1937 р. заарештований як учасник «антира-
дянського право троцькістського блоку». 11 вересня 1941 р. розстріляний.

2 Шраг Микала Ілліч (1894–1970) – громадсько-політичний діяч, історик права. Син
відомого українського громадсько-політичного діяча І. Л. Шрага. Родом з Чернігівщини.
Випускник Московського ун-ту. Один із ініціаторів створення УПСР, редактор часопису
«Боротьба». Член УЦР, товариш Голови УЦР (28 червня 1917 – 29 квітня 1918 рр.). Со-
ратник і однодумець М. С. Грушевського. 27 квітня 1918 р. був відряджений Центральною
Радою до Швейцарії на чолі дипломатичної місії для з’ясування можливості встановлення
дипломатичних відносин з Іспанією, Італією, Францією. Однак розгорнути діяльності місія не
встигла. Радник Надзвичайної української місії УНР в Угорщині (1919). Член «закордонної
делегації» УСПР у Відні (1920–1924), співредактор газети «Борітеся – поборете!». Повер-
нувся до УРСР 1924 р. Працював економістом у Наркоматі зовнішньої торгівлі та заступни-
ком начальника промислово-економічного управління ВДНГ. Засуджений у справі УНЦ (1931).
Після повернення з ув’язнення викладав у вищих навчальних закладах Харкова та Львова.

3 «Барак Августа» – в’язниця для ворогів Угорської радянської республіки.
4 Йдеться про Павла Ходаркевича, який очолював прес-бюро Надзвичайної диплома-

тичної місії УНР в Угорщині.
5 Сікевич Володимир Васильович (1870–1952) – український військовий і громадсько-

політичний діяч, генерал-майор. Випускник Володимирського Київського кадетського кор-
пусу. Під час Першої світової війни перебував на Південно-Західному фронті, командував
6-м піхотним Ладозьким полком, був помічником командира 36-ї піхотної бригади. З листопада
1917 р. – в українській армії. Старшина створеного С. Петлюрою Гайдамацького коша
Слобідської України. На початку 1919 р. очолював репараційну комісію УНР в Австрії,
згодом – Військово-санітарну місію в Угорщині. В грудні 1920 р. після звільнення
М. М. Ґалаґана призначений керівником Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині.
1924 р. емгрував з родиною до Канади. Помер у Торонто.

6 Петлюра Симон Васильович (1879–1926) – український політичний, державний і вій-
ськовий діяч, публіцист. В 1902–1916 рр. співпрацював у журналі «ЛНВ», газетах «Гро-
мадська рада», «Рада», редагував тижневик Слово та журнал «Украинская жизнь» (Москва).
Після Лютневої 1917 р. в Росії очолив на західному фронті Український військовий комітет.
Від травня 1917 р. голова Українського генерального військового комітету у Києві, член
УЦР, Генеральний секретар у військових справах. Під час Гетьманату голова Київського
губернського земства. 11 лютого 1919 р. очолив Директорію, а 15 листопада 1919 р. став її
одноособовим керівником. У січні – травні 1924 р. перебував у Будапешті як керівник
прес-бюро Української дипломатичної місії.

7 Швець Федір Петрович (1882–1940) – український громадський і політичний діяч,
учений-геолог. Випускник Дерптського ун-ту. Член Директорії УНР (13 листопада 1918 р. –
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25 листопада 1920 р.). Разом із А. Макаренком 15 листопада 1919 р. виїхав з дипломатичними
дорученнями за кордон. З 1920 р. в еміграції. Професор УВУ, Українського високого
педагогічного ін-ту ім. Драгоманова. Один із організаторів Української Національної Ради.
Помер у Празі.

8 Макаренко Андрій Гаврилович (1886–1963) – український політичний діяч. Директор
департаменту в Міністерстві залізниць за доби Директорії. Член Директорії УНР (з 14
листопада 1918 р.). 15 листопада 1919 р. відряджений Директорією за кордон. 21 травня
1920 р. позбавлений повноважень. У 1920–1930-х рр. Мешкав у Чехо-Словаччині та Австрії.
Один із організаторів Української Національної Ради за кордоном (1928–1929).

Тетяна Боряк

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВИЩА «РУСЬКИХ»
БІЖЕНЦІВ У ЄВРОПІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД У ЗВІТІ

КОРОЛІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Документ, що публікується, є шостою частиною п’ятого розділу «Русь-
ка еміграція»1 звіту огляду ситуації з «руськими» біженцями, підготовленого
під егідою Королівського інституту міжнародних відносин (Тhе Rоyаl Іnstitute
of Іnternational Аffairs)2. Керівник проекту – Дж. Г. Сімпсон. Робота розпоча-
лася 1 вересня 1937 р. У липні 1938 р. з’явилася перша публікація – «Біжен-
ці: Попередній звіт огляду». Через обшир теми роботу було сфокусовано на
тих групах біженців, які найбільше впливали на країни Європи та Америки.

Огляд базувався на матеріалах, зібраних до жовтня 1938 р. включно.
Мета його підготовки полягала в з’ясуванні масштабів еміграції та шляхів
допомоги біженцям на тлі посилення Німеччини та інших геополітичних
змін у Європі. Огляд складався на основі інформації від Урядів країн,
відділень Ліги Націй та приватних організацій.

Інформацію для розділу п’ятого огляду «Руська еміграція» надавали
д-р. А. Ступницький (Dr. Аrsene Stoupnitzky, подорожував по Франції, Юго-
славії, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Польші та балтійських республі-
ках), д-р. О. Ізюмов (Dr. А. Izjumov, очоловав Російський закордонний істо-
ричний архів у Празі), М. Тімінскіс (М. А. Тiminskis, досліджував становище
«руських» біженців у Литві), А. Француа (М. Аlbert Francois, надав інфор-
мацію пhо руськиx біженцям у Бельгії), а також Г. Самc (H. W. Sams, до-
сліджував становище біженців у Франції), А. Палліс (А. А. Pallis, дослід-
жував становище біженців у Греції, Югославіїї, Туреччині, Сирії, Лівану і на
Кіпрі) і В. Карастоянова (V. Кarastoyanova, вивчала ситуацію у Болгарії)3.
Остання, шоста частина, присвячена опису становища біженців-українців.
Документ проливає світло на тих із них, які вважали себе українцями і на-
магалися дистанціювалися від власне біженців-росіян, незважаючи на тиск
країн та Ліги Націй.

Цікавим у звіті є спостереження, що біженці-українці не мали тісних
стосунків з українцями, які вважалися на території Польщі меншинами.
Важливою є інформація про ставлення до українських біженців Ліги Націй
і розігрування «української карти» в європейській політиці. Слід зазначити,
що повідомлення про ставлення поляків до українських емігрантів потребує
перевірки, оскільки політика країн стосовно біженців не була однозначною
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і однаковою. У будь-якому випадку, інформація про позитивне ставлення по-
ляків є історичним свідченням і має право на існування. Питання репатріації
на батьківщину також заслуговує детальнішого дослідження. Привертає
увагу зазначений рік репатріації 1933 – рік голодомору в Україні. Як саме
проявлялося насильство, про яке пише кореспондент? Загалом, державна
політика Польщі щодо українських біженців вимагає ґрунтовнішого аналізу,
особливо зважаючи на загальноприйняту думку серед дослідників, що
Польща проводила досить жорстку політику стосовно «руських» біженців.

Становище українських емігрантів у Румунії також чекає на свого до-
слідника.

Загалом, поданий нижче документ відкриває простір для подальшого
дослідження статусу і місця українських біженців у політиці Ліги Націй.

1 Біженці з території колишньої Російської імперії, які тікали від більшовицького ре-
жиму, називалися в тогочасних документах «руськими» біженцями. Незважаючи на певну
некоректність даного терміну (біженську масу складали представники різних націй), він
широко вживався у тогочасних правових документах, тому ми також будемо послуговуватися
цією термінологією, позначаючи слово руська (руські) лапками.

2 Сімпсон, Дж. Г. Проблема біженців: Звіт огляду. – Нью-Йорк, Лондон, 1939. –
637 с. (Simpson J. H. The Refugee Problem: Report of a Survey. – New York; London: Oxford
University Press, 1939. – 637 p.).

3 Більш детальна інформація про авторів у звіті не надається.

ОГЛЯД СТАНОВИЩА «РУСЬКИХ БІЖЕНЦІВ», ВИКЛАДЕНИЙ У СКЛАДІ ЗВІТУ
«РУСЬКА ЕМІГРАЦІЯ», ПІДГОТОВЛЕНОГО ПІД ЕГІДОЮ КОРОЛІВСЬКОГО

ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
[...] 1939 р.

У 1920, після підкорення України Радянською армією, більша частина
української армії і цивільного населення, яке відступало разом з армією,
знайшло притулок у Польщі. Одного разу кількість українських біженців
була підрахована такою, що сягала 60 тисяч1. Військові біженці були зосе-
реджені у таборах, і вони зберігали свою військову організацію. М. Киси-
левський2 говорить, що один із таких концентраційних таборів (у тексті:
сопcentration camps. – Т. Б.) на даний момент розрісся до рівня самодо-
статнього міста з його власними магазинами, школами тощо. Одна група
шукала шляхи репатріації до Росії в 1933 р., але вона наразилися на на-
сильство, і репатріація у подальшому не мала місця. Українські біженці в
Польщі живуть у чисто польських районах, [а] не в південно-східних провін-
ціях, де більшість населення становлять українці. Поляки до них добре став-
ляться, і [українські біженці] дійсно отримують субсидію від уряду. Групі
українських біженців дозволили працювати лісорубами в лісах. За допомогою
Нансенівського офісу3 деяких українців було перевезено з Польщі до Франції
за робочими контрактами після ліквідації концентраційних таборів у 1923 р.
Інша група українських біженців знайшла притулок в Румунії.

Неможливо сказати, яку частину військової і воєнної евакуації з Криму
після поразки Врангеля4 складали українці, але після її розсередження по
Балканах, певні відмінності з’явились у рядах біженської спільноти. Деяких
українців було переміщено до Франції, певні групи – до Чехословаччини,
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і було постійне проникнення з польської Галичини до Карпатської Русі. По-
чинаючи з 1921 р., Чехословаччина стала головним культурним центром
української еміграції. В Австрії та Чехословаччині на той момент було від
16 до 20 тисяч українців, які воювали проти Польщі, багато з них походило
з регіонів, інкорпорованих до Польщі після [Першої світової] війни.

З політичних міркувань чехословацький уряд робив різницю між руси-
нами, українцями і росіянами5. Він надав можливості створити освітні та
інші інституції для українців. Більша частина української молоді зараз нав-
чається в чехословацьких університетах. Частина українських випускників,
особливо школи Політехніки, емігрувала до Америки і знайшла роботу там6.
Насправді більшість студентів було розміщено за межами Чехословаччини.

Існують великі групи українських біженців у Франції і менші – в інших
європейських країнах, в Манчжурії (у тексті тогочасна назва: Мапспикію. –
Т. Б.) та Китаї, та інші важливі групи у Канаді та Сполучених Штатах Аме-
рики. М. Кисилевський наводить дані, що більша частина української емі-
грації до Канади після [Першої світової] війни походила з районів, які раніше
входили до Австрійської імперії. Лише невелика частина походила з Польщі
та Росії, хоча з 1925 р. почалися проблеми в Польській Україні7, що при-
звело до великої еміграції з Польші, яка не складалася, з термінологічної
точки зору, з біженців, хоча вони тікали від політичного переслідування.
Офіційно вони вважалися емігрантами звичайного типу [...].

Українці, які вважаються біженцями, включені до загальної статистики,
що ведеться щодо російських біженців. У договорах та конвенції, прийнятих
по російських біженцях, не робиться відмінності між біженцями з України
та інших частин Російської імперії. На той момент як почалася українська
еміграція, паспорти, видані демократичною Українською республікою
(УНР – Т. Б.), визнавалися майже всіма країнами до моменту визнання
СРСР цими країнами; кореспондет стверджує, що навіть після цього ви-
знання, яке Франція зробила у 1924 р., українські паспорти визнавалися до
1926 р. У багатьох країнах з численими осередками українських біженців
адміністративні  органи  видавали  паспорти,  де  національність  власника
паспорта визнавалася як «українець». Після того, як угода 1928 р. була
укладена8, з метою уніфікації власники сертифікатів9, що походили з ко-
лишньої території Російської імперії, була класифіковані як такі, що мають
російське походження. У вересні 1930 р. питання було знову піднято на
рівні Міжурядового комітету, за підтримки румунського делегата, М. Ан-
тоніаді (M. Antoniadi), але президент, М. Де Наваль (М. de Navailles), задек-
ларував, що Нансенівський сертифікат був виданий владою країн, в яких
проживали біженці, і що ці країни мали суверенне право зазначати на-
ціональність біженців на свій розсуд. В останні роки українці протестували
проти поразки намагання розрізняти «Великоросійської» і «Малоросійської»
(української – Т. Б.) еміграції, і через це у Польші багато хто не визнає Нан-
сенівський сертифікат. У 1928 р. чотири українських організації – у Польші,
Румунії, Франції та [організація] ветеранів, були прийняті до консультаційного
комітету приватних організацій, які входили сю склад Нансенівського офісу.
Українці скаржилися, що дотації на українські організації були диспропорційно
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малі10. 16 квітня 1937 р. вони просили про або включення українських членів
до керівних органів Нансенівського офісу, або виключення Великоросів.

В українській еміграції, як і серед українських меншин, існує група,
яка висловлює бажання до фактичного створення Великої України, ядро
якої на сьогодні є Українською республікою у складі Федерації СРСР.

...Пан-український рух підтримується чи не підтримується політиками
різних країн з причин, які є чужими виключно українським інтересам.

Simpson J. H. The Refugee Problem: Report of Survey. – New York; London: Oxford
Universiti Press, 1939. – P. 113–116. Переклад з англійської мови.

1 Статистичні дані, що є в розпорядженні дослідників, можна вважати суперечливими.
В огляді наводить такі цифри: у Польщі на 1 листопада 1920 р. налічувалося мільйон біженців;
за даними Червоного Хреста на 1 січня 1921 р. – 400 тис; за даними Центрального офісу
баронеси Бобринської на 1 січня 1922 р. – 150–180 тис. Водночас на 1 січня 1930 р. в Польщі
було 50 тис. «руських» біженців (дані Ліги Націй), а за свідченнями Високої комісії, в 1929 р.
тут нараховувалося 100 тис. їх. Зважаючи на такі дані, важко сказати, наскільки вказана
цифра у 60 тис. відповідає дійсності.

2 Посилання зазначає: «інтерв’ю з оглядом біженців» (їпе Кепд§ее Зигуеу). Після тексту
документа вказано, що В. Й. Кисилевський надав інформацію про українських біженців
листом та інтерв’ю директору огляду Сімпсону. Не зрозуміло, чому в тексті повсюдно
згадується М. Кисилевський, а не В. Кисилевський.

3 22–24 серпня 1921 р. у Женеві скликано конференцію з питань «руських» біженців,
що проходила під егідою Ліги Націй. На ній було вирішено запровадити посаду Високого
комісара у справах руських біженців, на яку запросили політика, відомого своїми діями під
час вирішення питань репатріації військовополонених часів Першої світової війни, відомого
норвезького полярного дослідника Ф. Нансена, який обіймав цю посаду до своєї смерті
у 1930 р. У 1928 р. почалися дискусії про реорганізацію роботи установ Ліги Націй, які
займалися біженцями, оскільки політична ситуація в Європі напружувалася, і Комісія у спра-
вах біженців не справлялася з потоком біженців, що невпинно зростав. Нансенівський офіс
розпочав роботу у 1931 р. і мав завершити її у 1938 р., але з огляду на політичну ситуацію
в Європі працював і надалі. Після Другої світової війни ООН створила новий орган, який
опікувався біженцями.

4 Після поразки Добровольча армія організовано евакуйовувалася в Константинополь,
звідки військові біженці були розміщені на території Туреччини, а цивільні почали шукати
можливості отримати візи на в’їзд в інші країни. Останній корабель відплив восени 1920 р.

5 «Руська допомогова акція» є добре дослідженою. Однак питання, чому Чехословач-
чина, на відміну від інших країн, розрізняла ці три групи вимагає подальшого вивчення.

6 На жаль, не зазначено кількість таких студентів. Через квоти, запроваджені Сполуче-
ними Штатами Америки, лише кілька тисяч біженців змогли туди потрапити у міжвоєнний
період.

7 Привертає увагу термін «Польська Україна». Ймовірно, кореспондент вжив його
з власної ініціативи. Проте не виключено, що це поняття циркулювало в певних колах
наприкінці 1930-х рр.

8 У 1928 р. члени Ліги Націй підписали угоду, якою регулювалися численні юридичні
тонкощі і визначалися функції представників Високого комісара в країніх і представників
урядів, що опікувалися біженцями.

9 Мається на увазі Нансенівський сертифікат або так званий «паспорт Нансена». Це
був ідентифікаційний документ, що видавався «руським» біженцям на підставі угоди від
1922 р. і регюлював становище його власника в країні, що підписала цю угоду.

10 Кореспондент огляду вказує, що організації допомоги «руським» біженцям, особливо
у Франції, не розрізняли великоросів і українців, коли йшлося про розподіл наданої їм
допомоги. Нансенівський офіс постійно визнавав цей факт і в деяких випадках не давав
субсидій українським організаціям саме з цієї причини.
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Юрій Мицик, Людмила Іванникова

ЛИСТИ ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА І МИКОЛИ
СУМЦОВА ДО ЯКОВА НОВИЦЬКОГО

Ім’я видатного українського фольклориста Якова Павловича Новиць-
кого (1847–1925) є незаслужено призабутим. Тільки останнім часом його
творча спадщина привертає до себе все більшу увагу, видається і дослід-
жується. Нагадаємо головні віхи його життєвого шляху. Я. Новицький по-
ходив зі старовинного козацького роду (його предок полковник Ілля Нови-
цький відзначився, зокрема, у т. зв. Чигиринських походах 1677–1768 рр.).
Він народився в с. Аули (нинішня Дніпропетровщина), закінчив повітове
училище в Олександрівську (нині – Запоріжжя), в тих же краях і вчителю-
вав. З 1881 р. був попечителем земських шкіл у Олександровську, одночасно
займався науковою діяльністю. Вчений досліджував історію рідного краю,
проводив археологічні розкопки, збирав матеріали для Олександрівського
краєзнавчого музею, був першим його директором. Проте головні його
здобутки лежать у галузі фольклористики та етнографії. Дослідник упро-
довж майже всього свого життя записував народні пісні й легенди, опублі-
кував чимало з них. Ці його видання здобули широке визнання наукової
громадськості.

Я. Новицький підтримував міцні творчі контакти з видатними україн-
ськими науковцями і діячами культури, серед яких можна передусім назвати
В. Антоновича, В. Біднова, Д. Дорошенка, О. Русова, О. Сластьона, І. Срез-
невського, М. Сумцова, Д. Яворницького. Яскравим свідченням цього є епі-
столярна спадщина вченого. Значна частина її зберігається в архіві Інсти-
туту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України (ра-
ніше – Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії). Тут же збе-
рігаються і листи, адресовані Я. Новицькому. З цього масиву джерел нами
вибрані для нинішньої публікації два десятка листів, написаних до Я. Но-
вицького Володимиром Боніфатійовичем Антоновичем (1834–1908) (ф. 4–
3/66) та Миколою Федоровичем Сумцовим (1854–1922) (ф. 4–3/76). Листи
В. Антоновича (всього 5) написано у 1883–1888 рр., листи М. Сумцова (всьо-
го 12) – у 1885–1913 рр.

Листи передусім проливають світло на творчі зв’язки науковців, на
розвиток наукового життя у Південній Україні, роль якої у цьому плані нерідко
недооцінюють. У першому листі В. Антоновича йдеться про малознані
археологічні розкопки, провеедні Я. Новицьким на легендарній Хортиці, тим
більше, що до «Киевской Старины» (далі – «КС») матеріали про них не
було подано, принаймні вони не з’явилися друком. У наступному листі він
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торкнувся вже фольклористичних пошуків Я. Новицького (мова йде про
етнографічний збірник), але видання його у «КС» стало неможливим через
низку причин, насамперед внаслідок дискримінаційних обмежень угорською
цензурою україномовних видань. Дещо пізніше у «КС» з’явилася тільки
невелика стаття Я. Новицького «Из народных преданий о запорожцах»
(1885, № 10. – С. 350–353). Два останні листи є дуже стислими. Проте
вони розширюють уявлення про наукові контакти обох вчених. Я. Новиць-
кого, очевидно, зацікавила стаття білоруського науковця А. Лоначевського
«Археологические находки в Гомельськом уезде Могилевской губернии»,
опублікована на сторінках «КС» (1885 – № 3. – С. 573–577), і він шукав
контактів з ним, у чому й поміг йому В. Антонович. З свого боку В. Анто-
нович попросив адресата посприяти у мандрівці по землях колишнього За-
порожжя своїм приятелям, зокрема Л. Падалці, який пізніше (1891) на сто-
рінках «КС» опублікував статтю, присвячену розкопкам Кам’яного Затону
та Білозерського городища на Дніпрі.

Листи М. Сумцова, видатного українського фольклориста, етнографа
та літературознавця, громадського діяча, професора Харківського універ-
ситету, секретаря (1880–1896) і голови (1897–1919) Харківського історико-
філологічного товариства, є більшими за обсягом. Вони стосуються зде-
більшого публікації згадуваного вище збірника етнографічних (точніше
фольклорних) матеріалів Я. Новицького1, відбору оригінальних пісень для
видання; редакторської роботи, діяльності Харківського історико-філоло-
гічного товариства, тощо. Епістолярій проливає також світло на громадську
діяльність Я. Новицького, спрямовану на популяризацію Історико-філоло-
гічного товариства у Харкові. У листах згаддано доброго знайомого обох
вчених – славнозвісного історика запорозького козацтва Дмитра Яворни-
цького, тодішнього директора Катеринославського історичного музею.

Тексти листів подано згідно із сучасним правописом, написані нероз-
бірливо слова позначаються нами (…)*, скорочення розшифровуються,
а відновлений текст береться у квадратні дужки.

1 Малорусские песни, преимущественно исторические, собранные Я. П. Новицким
в Екатеринославской губернии в 1874–1894 годах // Сб. Харьковского историко-филологи-
ческого общества. – Харьков, 1894. – Т. VI – Вып. II.

Листи В. Б. Антоновича

№ 1
9 січня 1883*р., Київ

Многоуважаемый Яков Павлович!
Я Вам искренне благодарен за интересные сведения о Вашей раскопке

на Хортице – жаль, что у Вас стянули самую характерную вещь – если Вы
будете так любезны сообщить мне остальное (конечно череп представляет
большой интерес), то потрудитесь вместе прислать мне копию дневника

* На початку сторінки рукою Я. Новицького вказано дату отримання листа – «12
января [18]83».
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раскопки, который может значительно помочь определить время кургана.
Я Вам буду бесконечно благодарен за то и другое. Собранный вами материал
весьма желателен для «Киевской Старины», я его с полною готовностию
берусь пересмотреть и передать от Вашего имени в редакцию. Примите
уверения в глубоком уважении.

Искренне преданный Вам
      В. Антонович

Рукописні фонди МІФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66,
арк. 1. Автограф.

№ 2
29 жовтня, 1883 р., Київ*

Многоуважаемый Яков Павлович!
По моему мнению материал Ваш составляет весьма ценный вклад

для «Киевской Старины», но ответить Вам на вопрос: будет ли он напечатан
или нет пока невозможно по той причине, что редактор находится в ко-
леблющемся настроении духа и не решил будет ли он продолжать издание
в будущем году или нет. На днях дело выяснится – тем более, что со
стороны сотрудников придумана некоторая комбинация для обозрения ре-
дактора; если журнал будет продолжаться, то немедленно извещу Вас об
этом и с удовольствием приму на себя передачу Вашего материала.

Преданный Вам
     В. Антонович

Р. S. Турий рог очень интересен для палеонтологии, но в круг моих
занятий не входит.

Рукописні фонди МІФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66,
арк. 2. Автограф.

№ 3
29 жовтня  1883 р., Київ**

Многоуважаемый Яков Павлович!
Дело о Вашем этнографическом сборнике задерживается вследствие

неопределенных усложнений: в цензурном отношении вновь произошли но-
вые распоряжения, в силу которых, всякий текст малорусский встречается
весьма неохотно и проходит в печать только в редких случаях и при соб-
людении известных правил правописания; так как правила эти не ясно вы-
ражены, то и неизвестно точно как к ним примениться. Редактор «Киев[ской]
Стар[ины]» отправил прошение в главное управление по делам печати,
с просьбою дать ему точные указания – пока ж находится в невозможности
помещать какой бы то ни было малороссийский текст. Когда дело будет
окончательно выяснено, я о результатах уведомлю Вас немедленно.

* На початку сторінки рукою Новицького вказано дату отримання листа: «1 ноября
[18]83».

** На початку сторінки рукою Новицького вказано дату отримання листа: «23 марта
1884 г.».
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Искренне уважающий и глубоко преданный Вам В. Антонович.
Относительно картины, о которой Вы пишете, она конечно будет при-

нята с величайшею благодарностью – адресуйте ее на мое имя, так как
я заведываю музеем.

Рукописні фонди МІФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66,
арк. 3–3 зв. Автограф.

№ 4
4 квітня 1888 р., Київ

Многоуважаемый Яков Павлович!
При всем желании помочь Вашему делу, я не могу ничего себе

припомнить относительно присланного Вами сборника песен – он вероятно
был передан на рассмотрение кому – либо из членов бывшего географи-
ческого общества, но я ничего точного не припомню. Адрес Лоначевского
следующий:

А. И. Лоначевскому, город Гомель (Могилевской губ[ернии]) инспек-
тору железнодорожного училища.

Примите уверение в глубоком уважении
Рукописні фонди МІФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66,

арк. 4. Автограф.

№ 5
1884(?), Київ, г. Александровск

Якову Павловичу Новицкому
Честь имею просить Вас не отказать в научных указаниях моим хо-

рошим знакомым г[осподам] Падалке и Полунину»*.
Рукописні фонди МІФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66,

арк. 5–5 зв. Автограф.

Листи М. Ф. Сумцова
№ 1

21 березня 1885 р., Харків
Многоуважаемый Яков Павлович!

Посылаю Вам квитанции и 20 экз[емпляров] «Обращения» к публике;
раздайте тем, кто интересуется украинской стариной. Кроме квитанции
Общество не может снабдить Вас другими документами, так как не имеет
печати. В случае найдутся лица, которые пожелают оказать содействие
И[сторико]-Ф[илологическому] Обществу, то пожертвования лучше всего
направлять т[аким] о[бразом]: рукописи и книги в И[сторико]-Ф[илологи-
ческое] Общ[ество], а художественные или старинные вещи в музей изя-
щ[ных] искусств, которым я теперь заведую. Отчет о пожертвованиях

* Текст написано на друкованій візитній картці В. Антоновича: «Владимир Бонифать-
евич Антонович, Профессор Унив[ерситета] св. Владимира».



78

Персоналії

печатаю в «Харьк[овских] Губ[ернских] Вед[омостях]». Ценные вещи Му-
зей приобретает, покупает.

Уважающий Вас
 Н. Сумцов

Р. S. Не знаю хорошo, в Екатеринославе ли Вы или в Александровске.
Эварницкаго нет под руками, чтобы спросить. Пишу наугад в Александровск.

Мой адрес: Ник[олаю] Фед[оровичу] Сумцову, Харьков, Малогонча-
ровская ул., д[ом] № 34.

Рукописні фонди ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3,  од. зб. 76,
арк. 1–1 зв. Автограф.

№ 2
2 сiчня 1886 р., Харкiв*

Милостивый Государь Яков Павлович!
Честь имею препроводить при сем Вам квитанции И[сторико]-Ф[ило-

логического] Об[щества] за № 144 на полученный членский взнос 1885 г.
Одновременно Вам отправлены заказной бандеролью изданные И[стори-
ко]-Ф[илологическим] Обществом «Материалы для истории колонизации
Харьков[ской] губ[ернии]». Это первый опыт издания И[сторико]-Ф[ило-
логического] Общ[ества] С накоплением денежных средств, года через
два, будет издан сборник народных поверий и песен. Января 2 дня 1886.

Прошу принять уверения в моем к Вам уважении
Н. Сумцов

Рукописні фонди МІФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66,
арк. 2. Автограф.

№ 3
21 березня 1885 р., Харків

Многоуважаемый Яков Павлович!
Я получил Ваше любезное письмо и ожидаю получения обещанных

Вами этногр[афических] статей, которые представляют для меня большой
интерес. Ист[орико]-Фил[огическое] Общество, прежде столь слабое, окреп-
ло. При нем, во-первых возник Архив, довольно богатый и ценный, и в этом
Архиве 2, 3 человека всегда работают. Во-вторых, О[бщество] печатает уже
4-ый том трудов и материалов. Иностранные члены получают это издание
за тот год, когда состоят (платными) членами.

В 1 т[ом] (2 руб[ля]) вошли исключительно архивные документы по
истории колонизации Харьк[овской] губ[ернии], в 2 (4 руб[ля]) архив[ные]
докум[енты] (…)*, сказки Манжуры1 и народные детские игры Иванова
(этногр[афические] материалы), в 3 (2 р[убля]) – прибавления Плохинского
о бобровниках и стрельцах в Малороссии, сказки о ведьмах Иванова, мой
библиограф[ический] указатель литературы о ведьмах и др.; в 4 (2 р[уб-

* На першій сторінці зверху написано рукою Я. Новицького дату отримання листа –
«4 январ[я] 1886 г.»
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ля]) – выйдут статьи о Дале (?) (Иванова) и о (…)* (библиография – моя).
За пересылку по четыре 7 коп[еек] марки на книгу.

Никаких дипломов О[бщество] не дает, таковых по Уставу не полага-
ется. Это имеет свои удобства. Нет у нас по Уставу и почетных членов,
что также имеет свои хорошие стороны.

В унив[ерситетской] библ[иотеке] находятся один единственный
экз[емпляр] «Запор[ожской] Старины» Срезневского2 и он не может быть
выдан на сторону. Теперь «З[апорожская] С[тарина]» гроша ломаного не
стоит в научном отношении. При сборниках Ант[оновича] и Драг[оманова]3

можно оставить в стороне Макс[имовича]4 и Метл[инского]5. Кулишу6 не
особенно доверяйте, у него есть фальшивые архивы. В «Киев[ской] Ста-
р[ине]» были историч[еские] песни, затем в Зап[исках] Юго-Запад[ного]
Отд[еления] Геогр[афического] Общества (вышло 2 тома), в первых двух
томах «Pokucie» Кольберга в заграничном изд[ании] Драгоманова (песни
о Запорожье, походах на линию и др.).

Если бы передали в печатном органе для издания Вашего сборника,
то быть может воспользоваться изданием И[сторико]-Ф[илологического]
Общества. Гонорары О[бщество] не платит (да, кажется, нигде не платят
его бы материалы), вместо денежного гонорара О[бщество] выдает ав-
торам по 200 оттисков.

Уважающий Вас
  Н. Сумцов

Рукописні фонди МІФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66,
арк. 3, 3 зв, 4, 4 зв. Автограф.

№ 4
17 лютого 1892 р., Харкiв

Многоуважаемый Яков Павлович!
Я получил Ваши письма и статьи. Статья о Ваших трудах была уже

послана в «Киев[скую] Стар[ину]» и теперь я пишу, чтобы мне возвратили
ее для дополнений и поправок, если не сдали в набор. Я дал промах, заме-
тив, что Вы были народным учителем, потом инспектором народных учи-
лищ. Теперь постараюсь исправить. Сборник Ваш может войти в ближай-
ший том сборника Истор[ико]-Фил[ологического] Общ[ества] с печатания
которых будет приступлено с осени (окончание весной 1893 г.). Авторам
вместо гонорара выдается по 200 оттисков в обложке. Можно уплатить
и гонорар небольшой (от 25 до 50 р[убля]), если рукопись будут рассмотрена.

Ваш
Н. Сумцов

Рукописні фонди МІФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66,
арк. 5, 5 зв. Автограф.
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№ 5
17 грудня 1893 р., Харкiв

Многоуважаемый Яков Павлович!
Рукопись Ваша получена и в ближайшее заседание И[сторико]-Ф[и-

лологического] О[бщества] 21 декабря я сделаю о ней доклад. Лично я же-
лал бы помещение ея целиком в ближайшем томе (VI), к печатанию ко-
торого с января приступаем; но опасаюсь, что неиздан[ные] сочинения
Сковороды7, оказавшиеся очень многочисленными, изд[ание] которых ре-
шено в виду 100 – л[етия] со дня смерти Сковороды (в 1894 г.), поглотят
весь VI т[ом] без остатка, если не удастся как-нибудь разделить на неско-
лько лет и пристроить часть их в Записках Х[арьковского] Ун[иверситета].
На мой взгляд, II ч[асть] следовало бы печатать, как I-ую в виду ее срав-
нительно большего значения. В I ч[асти] при беглом просмотре я заметил
тождественные с напечатанными в других сборниках, и вряд ли удобно
пускать их в самом начале сборника. Заглавие «старинныя» мне пред-
ставляется лишним и неудобным. Лучше оставить просто «Малор[усские]
п[есни], зап[исанные] etc.».Читатель сам найдет, что стариннее. Из при-
мечаний к историче[еским] песням я не заметил, чтобы Вам была из-
вестна моя статья о Ваших песнях, изд[анных] в «Екатеринослав[ских]
Губ[ернских] Вед[омостях]», «Степи», статья в «Киев[ской] Стар[ине]»
1892 г. Заранее приношу Вам от имени общества глубокую благодарность
за Ваш прекрасный сборник, и могу Вас уверить, что Общество сделает
все возможное, чтобы издать его поскорее. По напечатании Вы получите
200 экз[емпляров].

С уважением к Вам
Н. Сумцов

Р. S. Посылаю Вам оттиск статьи «Совр[еменной] малорус[ской] этно-
графии».

Рукописні фонди МІФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66,
арк. 6, 6 зв., 7. Автограф.

№ 6
29 грудня 1893 р., Харкiв

Многоуважаемый Яков Павлович!
Я сделал доклад о Вашем сборнике и Общ[ество] постановило издать

его в ближайшем VI т[оме] Сборника, причем выражено было мнение,
чтобы, в избежание лишних расходов, не допускать печатания песен, из-
вестных уже по другим сборникам и это мнение принято за общее правило
при издании всяких новых этнографических сборников. Для редактирования
Вашего сб[орника] составлена комиссия из меня, А. А. Русова8 и А. В. Ве-
тухова9. У нас было одно заседание ком[иссии] и следующие будут с по-
ловины янв[аря], по возвращении Русова из Москвы. Вникнув в Ваш сбор-
ник, мы пришли к след[ующему]: песни собственно истор[ические], ка-
сающиеся падения Запорожья и пр., печатать и в таком случае, если бы
тожественны были в Полит[ических] песнях, так как справки с одним изда-
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нием неудобны, равно как перепечатать и те, что были напечатаны в Ека-
теринославских изданиях, в виду их малой известности, а из первой части
многие устранить по избытности, оставив только №№, оглавление, перед-
нюю строчку; ссылки на (…)* и источники. Так, напр[имер], из песен о бра-
те и сестре оставить очень немногие, так как песни хорошо известны по
другим сборникам, в чем Вы можете убедиться, из моей статьи в но-
ябр[ськой] «Киев[ской] Стар[ине]» 1893 г. Только при таком сокращении и
возможно будет издание Вашего сб[орника], и, на мой взгляд, оно может
только выиграть от такого сокращения, в смысле научной ценности. Далее
песни «Ой на гори женци жнуть» исключены; оставлены лишь №№ и ог-
лавление. Эти песни общеизвестные и для частного случая совершенно
достаточно одной пометки, что песни такие – то известны и там то. Что
теперь делать с неиздающимися? Хорошо, если у Вас есть черновые.
Переписывать долго и расходно. Варианты указываются, и, где умеем,
библиографические указания приумножаем. Практической цели со-
кращения исключаются по известности вариантов я не вижу, так как все
равно издание их бесполезно, да теперь и трудно отыскать издателя. Мос-
ков[ское] общ[ество] любит[елей] (…)* и антроп[ологии] имело неболь-
шой сборник малор[оссийских] сказок Манжуры, да и тот переслало в наше
Общество (войдет в VI т.).

Р. S. «Собр[ание] м[алороссийских] п[есен]» высылается Вaм вместе
с V т[омом] сборника».

Рукописні фонди МІФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66,
арк. 8, 8 зв., 9, 9 зв. Автограф.

№ 7
 3 квiтня 1894 р., Харкiв

Многоуважаемый Яков Павлович!
Когда я получил последнее Ваше письмо (от 27 февр[аля]), то уже

было напечатано 2 листа и потому Ваше желание о получении 300 экз[емп-
ляров] не может быть исполнено. В продаже такие специальные сборники,
как Ваш, не идут, и, мне кажется, что 200 экз[емпляров] Вам надолго
хватит. Теперь у меня на столе корректура 6-го листа. Выйдет еще один
лист, и т[аким] о[бразом] сборник Ваш в 7 печ[атных] л[истов] будет готов
на этой (6-ой) неделе. Хотя типография и не имеет права выдавать оттиски
раньше окончания самого сборника, но в виду того, что сб[орник] выйдет
не ранее июня я похлопочу, чтобы Вам были посланы оттиски в апреле.
Варианты очень близкие или тожественные с печатными, утрачены, что
дало сбережения ок[оло] 2 печ[атных] листов. В таком виде Ваш сборник
только выигрывает, по новизне и научной обстановке. Некоторые песни
очень интересны, в особ[енности] оригинальный вариант п[есен] про Саву
Чалого10 и о Турбаевской катастрофе11. Перепечатка прежнего материала
обществом не допускается, и некоторые недосмотры этого рода при из-
дании сборника Чернявской (особ[енно] календаря) вызвали небезоснова-
тельные нарекания в затрате средств на издание прежнего этнографичес-
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кого материала. Оттого у нас уже много лет лежит неизданный большой
сборник песен Манжуры. Дело в том, что в последнем сборнике весьма
мало песен историч[еских], балладных, колядок и т. п., легко поддающихся
группировке и библ[иографическим] справкам; большинство – свадебные,
любовные и семейно-родственные, и у нас не находится охотников сличать
их с изданными, а мне некогда.

Решено издать отдельной книгой (около 40 печатных листов) соч[и-
нения] Г. С. Сковороды к 29 окт[ября] 1894 г., причем ѕ числа неизвестные
совсем(?), собранные в нем из разных книгохранилищ. Средства дает уни-
верситет (около 500 р.) и затем будет объявлена частная подписка (пред-
варительные взносы); на днях (?) (…)* отпечатаю объявление и вышлю
Вам несколько экз[емпляров]. А. А. Русов проживает теперь временно
в Харькове.

Ваш
Сумцов12

Рукописні фонди МІФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66,
арк. 10, 10 зв., 11, 11 зв. Автограф.

№ 8
14 травня, 1894 р., Харкiв

Многоуважаемый Яков Павлович!
Оттиски все до одного (200) отправлены Вам 13 мая на третий день

по получении их из типографии малой скоростью. Квитанцию транс-
портной конторы Российск[ого] Общ[ества] за № 0837186) при сем по-
сылаю. Деньги за пересылку уплачены. Книги получите по предъявлении
квитанции. Я советовал бы Вам послать по экземпляру, между прочим,
в редакции «Киев[ской] Стар[ины]», «Этнографич[еского] Обозрения»
(Москва, Политехнич[еский] Музей), польского журнала «Висла» (Wisіa)
в Варшаве, львовское товариство имени Т. Шевченка (Osterreich, Galicien,
Lemberg Schewczenko,s Verein, Strasse), в львов[ское] общество «Просви-
та», в Болгарию, Софию, Высшую школу, на имя Дм[итрия] Апостол[о-
вича] Матова (хорошо знает малор[оссийский] яз[ык], из русских ученых
В. Б. Антоновичу и Н. П. Дашкевичу13 (в Киев[ский] унив[ерситет] и Ал[ек-
сандру] Ник[олаевичу] Пыпину14 (в ред[акцию] «Вест[ника] Европы»).

Ваш
Сумцов

Рукописні фонди МІФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66,
арк. 12, 12 зв. Автограф.

№ 9
2 червня 1894 р., Харкiв

Многоуважаемый Яков Павлович!
Получил Ваше письмо. Право, Вы напрасно беспокоитесь и крайне

преувеличиваете значение опечаток. Если бы, напр[имер], я был так чув-
ствителен к опечаткам, то мне давно следовало бы прекратить сотрудни-
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чество в «Киев[ской] Стар[ине]», где на печ[атный] лист наберется с де-
сяток крупных опечаток, и это в выработанном литерат[урном] языке.
Песни же Вашего сборника естественно написаны на местном наречии
и могут заключать и частные фонетические особенности певцов.

Поверьте, что на издание Вашего сборника затрачено гораздо более
внимания, чем затрачивалось ранее на издание каких-либо других этно-
графических материалов в Сборн[иках] Х[арьковского] И[сторико]-Ф[ило-
логического] О[бщества]. Редактировали* его три лица, употребив для
этого 4 вечера (с 6 до 12 час[ов]). Правда, многое исключено, но все иск-
люченные или очень близки или прямо тожественны с напечатанным ранее,
и Общество не может затрачивать средств на издание того, что уже
неоднократно издавалось. Это было бы расточительно и ненаучно. Ваш
сборник первый опыт проверенного и действительно редактированного
сборника, не в смысле распределения песен, где многие можно переставить
(система Ваша), а в смысле проверки их с ранее изданными песнями.

Корректура была тщательно обставлена. Работали лучшие наборщики.
Из 7 печ[атных] листов один (не помню какой, из средних) был прочитан
мной, Русовым и Ветуховым. Остальные 6 листов мной и Ветуховым.
Правда, я всегда был плохим корректором, но Ветухов правил внимательно,
в буквах, а для корректуры нельзя было подыскать более подходящего
человека. В[елико]-малоросс, ученик Потебни15, учитель рус[ского] языка,
пишет статьи в Рус[ском] Филол[огическом] Вестнике о местных мало-
русских говорах, по личным наблюдениям.

Ваше недовольство предисловием от редакции мне совсем непонятно.
Сборник не мог явиться без постороннего участия, и почему же этим сто-
ронним участникам нельзя было сказать два-три слова от своего имени
и от имени Общества, по уполномочию от него. Предисловие это написано
исключительно в интересах сборника и собирателя. Редакция мотивировала
печатание Сборника песен и все сокращения и опечатки приняла на свою
ответственность. Если это предисловие Вы находите неуместным, то пе-
репечатайте первых две страницы и выбросьте его. Корректурные поправки
мной не получены. Если Вы пришлете их до 10 июня, то я внесу их в Сбор-
ник. Около 10 июня Сб[орник] будет закончен в печати и я уезжаю 10 июня
из Харькова.

Везде нужно было поставить См. Ом.(?) Ср.(?), и последнее, дей-
ствительно не совсем уместно при (…)* исключении текста. Впрочем,
эта ничтожная мелочь, нисколько не умаляющая Вашего сборника – пре-
восходного по новизне, оригинальности и библиографической обстановке.

Ваш
Сумцов

Рукописні фонди МІФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66,
арк. 13, 13 зв., 14, 14 зв. Автограф.

* Тут і далі підкреслення зроблено в тексті документа.
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№ 10
4 червня 1894 р., Харкiв

Многоуважаемый Яков Павлович!
 Требуемые Вами книги будут высланы по выходе. VІ т. выйдет лишь

к 1 июля, соч[инения] Сковороды – к 29 октября. При отправке Сборника
(VI т.) приложу за раз и «Совр[еменные] малор[усские] отн[ошения]». Эк-
замены и дожди задержат меня в городе недели на две.

Получил опечатки. Много то их много, но 4/5 так ничтожны, а иные
настолько сомнительны, что печатать всех не стоит. Филологических целей
не преследуем, для этого требуются специальные записи, а для широких
этногр[афических] и ист[орико]-литерат[урных] целей буквенные неточ-
ности не имеют никакого значения. Кому и для чего, напр[имер], нужно
знать, что одна песня записана Вами не в 1884 г., а в 1874. Правда, здесь
есть ошибка, но эта ошибка так же никому не нужна, как не нужна в этом
случае точная хронологическая правда. Для читателя достаточно, что
песни записаны в последнее 20-тилетие, и все прочие годы под песнями
совершенный балласт.

Опечатки будут приложены в конце VI т. и 200 оттисков высланы Вам
к 12 июня, а Вы уже сами потрудитесь вложить их в книжки.

Ваш Сумцов
Рукописні фонди МІФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66,

арк. 15, 15 зв. Автограф.

№ 11
30 жовтня 1894 р., Харкiв

Милостивый Государь Яков Павлович!*

По просьбе Вашей от 2 июня 1894 г. за № 101 при сем высылается
для учительской библиотеки Александровского Уездного Училищного Со-
вета след[ующие] издания:

1) 1 экз[емпляр] Сборника Харьк[овского] истор[ико]-филол[огичес-
кого] Общ[ества] т. VI. Ц[ена] 3 р[убля].

2) 1 экз[емпляр] Сборника т. VII (сочинения Г. С. Сковороды), по пред-
варит[ельной] подписке 3 руб[ля].

3) 2 экз[емпляра] «Современ[ной] малорус[ской] этнографии» про-
фес[сора] Н. Ф. Сумцова по 1 р. 50 к[опеек] за экз[емпляр] – 3 руб[ля] –
всего на 9 руб[лей].

Ранее просьба Ваша не могла быть удовлетворена, потому что VI т.
вышел в сентябре, а VII – 29 го октября – в день столетия со дня кончины
Г. С. Сковороды.

Секретарь проф[ессор]   Н. Сумцов
Рукописні фонди МІФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66,

арк. 16. Автограф.

* Листа написано на бланку історико-філологічного товариства. Угорі надруковано
типографським способом: «Историко-Филологическое Общество при императорском Харь-
ковском университете».
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* Автограф. Листа написано на почтовій листівці. Адреса: «Его Высокородию (?) Яко-
ву Павловичу Новицкому. В г. Александровск Тавр[ической] губ[ернии]».

№ 12
17 листопада, 1913 р., Харків

Сердечно благодарю многоуважаемого Якова Павловича за присылку
интересных и ценных трудов

С почтеним Проф[ессор]
Н. Сумцов*

Рукописні фонди МІФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 4–3, од. зб. 66,
арк. 17 Автограф.

1 Манжура Іван Іванович (1851–1893) – український поет, фольклорист і етнограф.
Записані ним українські казки, перекази тощо будуть опубліковані пізніше: Малорусские
сказки, предания, пословицы и поверья, записанные И. И. Манжурой в Екатеринославской
губернии // Сборник Харьковского историко-филологического общества. – Харьков, 1894. –
Т. VI. – Вып. II.

2 Срезневський Ізмаїл Іванович (1812–1880) – визначний славіст, у 1833–1838 рр.
видавав у Харкові збірник «Запорожская старина».

3 Драгоманов Михайло. Йдеться про його працю «Малорусские народные предания и
рассказы. Свод М. Драгоманова. – К., 1876.

4 Максимович Михайло Олександрович (1804–1873) – видатний український історик,
філолог, один з основоположників української фольклористики, видавець українських пісень.

5 Метлинський Амвросій Лук’янович (1814–1870) – український поет, фольклорист
і видавець, який зокрема видав збірник «Народные южнорусские песни» (К., 1854).

6 Куліш Пантелеймон Олександрович (1819–1897) – видатний український поет
і письменник, історик і громадський діяч.

7 Сковорода Григорій Савич (1722–1794) – видатний український філософ, письменник
і поет.

8 Русов Олександр Олександрович  (1847–1915) – український етнограф, фольклорист,
громадський діяч.

9 Ветухів Олекса (1867–1941) – український етнограф і мовознавець, учень О. Потеб-
ні, дослідник говірок Слобожанщини.

10  «Саву Чалого». Сава Чалий – козацький полковник, учасник гайдамацького пов-
стання під керівництвом Верлана, потім перейшов на польський бік. Був схоплений і страчений
за зраду гайдамаками у 1741 р. Його доля відбилася в народних піснях.

11 Йдеться про повстання селян в с. Турбаї (нині – село на березі р. Хорол Глобин-
ського району Полтавської обл.), яке мало місце у наприкінці ХVІІІ ст.

12 Листа написано на бланку історико-філологічного товариства. У його верхньому
лівому кутку надруковано типографським способом: «Историко-Филологическое Общество
при императорском Харьковском университете». На першому аркуші угорі рукою
Я. Новицькою написано дату отримання листа: «4 апреля 1894».

13 Дашкевич Микола Павлович (1852–1908) – відомий історик. Літературознавець
і фольклорист, випускник Київського університету, де й працював як доцент і професор
з 1881 р. до смерті

14 Пипін Олександлр Миколайович (1833–1904) – визначний російський вчений (історик,
етнограф, літературознавець і публіцист, співробітник журналу «Вестник Европы» з 1867 р.

15 Потебня Олександр Опанасович (1835–1891) – видатний український мовознавець,
літературознавець, фольклорист і етнограф.
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Андрій Катренко

ВАМ, «КАК ЧЕЛОВЕКУ С ИСТИННО ПРОФЕССОРСКОЙ
ГОЛОВОЙ, СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ МЕСТА ПРОФЕССОРА

В КИЕВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ…»
(Листи О. Ф. Кістяківського до П. Г. Житецького)

Винесені в заголовок слова належать О. Ф. Кістяківському. Він їх ви-
словив П. Г. Житецькому під час зустрічі, про що свідчить запис у «Що-
деннику» Олександра Федоровича. Про це ж йдеться і в його листах, що
друкуються нижче.

Імена названних вище автора і адресата листів – українських учених і гро-
мадських діячів добре відомі юристам, філологам, історикам та іншим
спеціалістам гуманітарної сфери. Тому у передмові до цієї публікації листів
наведемо читачам лише короткі відомості про їхнього автора та адресата,
пояснемо причину появи їх та вкажемо на головні сюжетні моменти опри-
люднюваного епістолярію.

Олександр Федорович Кістяківський1 народився 14(26) березня 1833 р.
в с. Городище Сосницького повіту Чернігівської губернії (тепер Бахмацького
району Чернігівської області) у сім’ї священика. Навчався в Чернігівському
духовному повітовому училищі і Чернігівській духовній семінарії. У 1857 р.
закінчив юридичний факультет Київського університету. З 1858 р. працював
чиновником межового департаменту Сенату та департаменту міністерства
освіти Російської імперії. У 1864 р. його прийнято на посаду приват-доцента
Київського університету. Після захисту в 1867 р. кандидатської дисертації
О. Кістяківського обрали штатним доцентом цього ж навчального закладу.
У 1868 р. він захистив докторську дисертацію, після цього його обрали
екстраординарним, згодом ординарним професором кафедри кримінального
права і судочинства Київського університету. У 1871–1873 рр. учений пе-
ребував у науковому відрядженні в західноєвропейських університетах.

З-під пера О. Кістяківського з’явилися численні наукові праці з проблем
кримінального права і процесу, судочинства, історії права, кримінології, адво-
катури тощо («Про недопущення обвинуваченому способів ухилення від
слідства і суду», «Найголовніші моменти розвитку науки кримінального
права», «Дослідження про смертну кару», «Молоді злочинці та установи
для їхнього виправлення з оглядом російських установ» та ін.). Він є автором
відомого у свій час «Елементарного підручника загального кримінального
права» (1875 р., доповнене видання 1882 р.). Учений вперше зібрав, систе-
матизував і видав зі своєю передмовою видатну пам’ятку «Права, за яким
судиться малоросійський народ»(1879). Ним же складено «Програму для
збирання юридичних звичаїв та народних поглядів у галузі кримінального
права» (1878). Його праці суттєво збагатили юридичну науку. Деякі з них
не втратили актуальності й донині.

О. Кістяківський упродовж 1874–1885 рр. вів «Щоденник»2, в якому тор-
кався питань діяльності Київського університету та інших навчальних за-
кладів (управління, навчальний процес, викладацькі кадри, студентське се-
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редовище тощо), політичного становища в Російській імперії, дій місцевих
органів влади й управління, українського національного руху та його діячів,
діяльності земців-лібералів, боротьби революційних народників з самодер-
жавним режимом, становища селянства й інших трудових верств населення.

Олександр Федорович мав широкі демократичні, ліберальні переко-
нання, відстоював політичні й соціальні права трудових верств, ратував за
чесні, справедливі, гуманні відносини між людьми, підтримував демокра-
тичні суспільні рухи. Учений брав активну участь у громадській роботі
(гласний Київської думи, голова Київського юридичного товариства та ін.),
був активним діячем українського національного руху. Наприкінці 50 – на
початку 60-х років ХІХ ст. він входив у склад українського національно-
культурного осередку – Петербурзька громада, у 70-х роках перебував у
тісних контактах із учасниками Київської (Старої) громади, а на початку
80-х рр. став її діяльним членом. Його педагогічну, наукову й громадську
роботу перервала смерть 12(25) січня 1885 р.

Павло Гнатович Житецький3 народився 23 грудня 1836 р. (4 січня
1837 р.) в Кременчуку в сім’ї священика. Навчався в повітовому духовному
училищі в м. Полтаві, Полтавській духовній семінарії, Київській духовній
академії (останню залишив у 1860 р. через певні обставини). У 1864 р.
закінчив історичне відділення історико-філологічного факультету Київського
університету. Відтоді він працював учителем у Кам»янець-Подільській гім-
назії, Києво-Подільській прогімназії, 2-ій Київській чоловічій гімназії, Київ-
ській (Фундуклеївській) жіночій гімназії, Колегії Павла Галагана, Київській
(Володимирській) військовій гімназії (кадетському корпусі). У 1877–1878 рр.
педагог склав у Київському університеті магістерський іспит і йому при-
своїли звання магістра.

П. Житецький постійно прагнув працювати викладачем у Київському
університеті, але його наміри не здійснилися через протидію представників
місцевої влади і реакційної професури. Тому наукову роботу він розгортав
самостійно, працюючи в середніх навчальних закладах. Ним написано чи-
мало змістовних праць у галузі української філології, історії, фольклористики:
«Нарис звукової історії малоруського наріччя», «Опис Пересопницького руко-
пису ХVІ ст.», «Нарис літературної історії малоруського наріччя в ХVІІ ст.»,
«Енеїда Котляревського у зв’язку з оглядом української літератури ХVІІІ
ст.», «Про українські народні думи» та ін. За наукові заслуги П. Житецького
1908 р. обрано членом-кореспондентом Російської академії наук, цього ж ро-
ку йому присвоєно звання почесного доктора російської мови і словесності
Київського університету, почесного доктора Харківського університету.

Учений був членом Південно-Західного відділу Російського геогра-
фічного товариства, дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка
(Львів), одним з фундаторів Українського наукового товариства у Києві,
відігравав значну роль у діяльності журналу «Киевская старина» тощо.
Він підтримував творчі зв’язки з багатьма відомими ученими свого часу –
В. Б. Антоновичем, М. С. Грушевським, О. Ф. Кістяківським, Б. Д. Грін-
ченком, О. М. Пипіним, О. О. Шахматовим, В. М. Перетцом, К. П. Ми-
хальчуком, І. В. Ягичем та ін.
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Павло Гнатович – людина демократичного світогляду, послідовний
український патріот, з початку 60-х років і майже до кінця життя брав ак-
тивну участь у національному русі, будучи членом Київської (Старої) гро-
мади впродовж її існування. Важка хвороба, а потім і смерть 5(18) березня
1911 р. перервали його напружену творчу працю й громадську діяльність.

О. Кістяківський написав листи тоді, коли його адресата після звіль-
нення з роботи місцева влада за «українофільські, сепаратистські тенденції»
збиралася, а потім і вислала в 1880 р. із Києва в Санкт-Петербург, де він
змушений був проживати і працювати до 1882 р. Уже в першому листі
автор не тільки висловив надію, що П. Житецького залишать у спокої і він
продовжуватиме працювати в Києві, а й знову порушив питання про влаш-
тування його на посаду викладача в Київському університеті, оскільки
голова Павла Гнатовича «чисто профессорской констрикции»,а голів «истин-
но профессорских не так много, чтобы университет не обязан был отыс-
кивать и склонять их к работе на пользу науки». Наступні листи вже прой-
няті турботою про повернення П. Житецького із заслання в Київ і здобуття
ним посади доцента у тому ж університеті.

Водночас у листах йдеться й про інші факти, події й процеси, які станов-
лять інтерес: про спроби української демократичної інтелігенції організувати
народну школу імені Тараса Шевченка, настрої в суспільстві після страти
революціонерами-народовольцями імператора Олександра ІІ, про спробу
влаштувати на роботу В. Г. Шевченка (троюрідного брата, свояка Вели-
кого Кобзаря) у господарстві Г. П. Галагана, аморальні, підступні дії кон-
сервативно, реакційно настроєної професури Київського університету та ін.

Листи публікуються із збереженням граматичних особливостей тек-
стів. Скорочені слова написано повністю із позначенням вставлених частин
їх у квадратні дужки. У квадратні дужки взято також окремі вставлені
нами слова, які, на нашу думку, мали там бути.

1 Детальніше про нього див.: Науменко В. Александр Федорович Кистяковский (Био-
графический очерк с отрывком рукописной автобиографии) // Киевская старина. – 1895. –
№ 9. – С. 1–43; Бутич І. Л. Передмова // О. Ф. Кістяківський. Щоденник (1874–1885). У 2-х
томах. Т. 1. – 1874–1879. – К.: Наукова думка, 1994. – С. 6–23; Катренко А. Записи періоду
другої революційної ситуації (З «Щоденника» О. Ф. Кістяківського) // Науково-інформацій-
ний бюлетень Архівного управління УРСР. – 1965. – № 3. – С. 46–58; та ін.

2 Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885). У 2-х томах. Т. 1. – (1874–1979). – К.:
Наукова думка, 1994. – 647 с.; Т. 2 / (1880–1885). – К.: Наукова думка, 1995. – 584 с.

3 Детальніше про нього див.: Плачинда В. П. Павло Гнатович Житецький . – К.: Наукова
думка, 1987. – 207 с.; Побірченко Н. С. Павло Житецький – український вчений, педагог,
громадський діяч. – К.: Педагогічна думка, 1997. – 36 с.; Катренко А. М. «Молю Бога, щоб
він подав Вам змогу і силу закінчити цей колосальний труд...» (Епістолярій П. Г. Житецького
і М. С. Грушевського) // Пам’ять століть. – 2001. – № 1. – С. 19–43; Козакевич О. М. Педа-
гогічна, наукова та громадська діяльність П. Г. Житецького: Автореферат дис. на здобуття
наук. ст. канд. істор. наук. – К., 2005. – 17 с.; та ін.
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Листи Олександра Федоровича Кістяківського
до Павла Гнатовича Житецького (1880–1882 рр.)

№ 1
13 червня 1880 р.,  Київ

Многоуважаемый Павел Игнатьевич!
Возвратившись вчера от Вас1, я нашел записочку, в которой А. А. Кот-

ляревский2  пишет в ответ на мои, внушенные Вами, мысли о Тулове3:
«Думаю также, как и Вы думаете. Думаю, что кое-что успеем. На

курсах женских4  для Тулова кое-что уже предложено, а с у[ниверсите]том5

сладим».
Если Вы останетесь в Киеве6, – а надежда по-моему значительная –

то Вам следует войти в у[ниверсите]7. Ваша голова чисто профессорской
констрикции. Голов истинно профессорских не так много, чтобы у[нивер-
сите]т не обязан был их отыскивать и склонять их к работе на пользу
науки. Я готов взять на себя инициативу возбуждения вопроса о Вашем
поступлении. В свое время побеседуем решительнее и определеннее, если
Вы разделяете мои мысли.

Ваш
А[лександр] Кистяковский

ІР НБУВ, ф. 1, спр. 48385, арк. 1. Автограф.

№ 2
11 квітня 1881 р., Київ

Многоуважаемый и дорогой Павел Игнатьевич!
Как-то жизнь и общественная, и частная плохо идет.
Наладилось было представление о Вас8, но тут заболел Котляревский.

Теперь ему лучше. Но когда он будет в состоянии осуществить свое слово,
пока неизвестно.

А теперь наша общественность стала в тупик. Какие теперь [виды на
будущее] – трудно разобрать. В каком отношении очутятся задачи мало-
российской общественности – тоже трудно разобрать9.

Как будто со всеми получился столбняк10.
Лично я чувствую себя не совсем нормально. За крайним напряжением

сил настал упадок, апатия, недомагание, малая энергия в труде.
Мои доброжелатели подняли против меня ряд интриг11. Университет-

ские душители и сикофанты от сплетен и тайных подкопов переходили
было в сферу юридических формальных кляуз. Творили против меня мер-
зости такие герои мысли, таланта и характера как Демченко12 и Слава-
тинский13. О других я уже не говорю.

Буду считать значительным успехом нашего университета Ваше
поступление и возвращение в нашу среду. Наш университет нуждается не
только в людях ученых, но и в людях стойких и честных. В университете
у нас спокойно. В последнее время нас, к счастью, миновала та чаша, которую
пришлось испытать у[ниверсите]там С.-Петербургскому и Московскому14.
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Бредят о возстановлении дисциплины. Опять за старую песню. И вот
стены университетов оскверняются призывом грубой полицейской силы.
А давно ли думали дать более свободную организацию студенчеству. Пра-
во, столпотворение вавилонское.

Организм общественный болен, страшно болен15. Старые лекаря, боль-
ше из шептунов, колдунов и знахарей, все суют ему старые снадобья.
Замечая на нем страшные вереды, они думают, что в них вся болезнь.
Старая, но не научная диагностика, которая условливает и неразумное
лечение. Воображают, что если они один другой веред уничтожат, то
излечат организм.

Доктора новейшей школы, усвоившие научный метод, состоящий
в постукивании и послушивании и в химическом анализе этих вередов,
утверждают, что эти вереды не сами болезни, а только симптомы, что
необходимо давать лекарства внутрь и прежде всего должно употребить
огромную долю слабительного, которое бы пронесло и очистило желудок.
Думаю, что докторам рационалистам долго придется сидеть без практики
и глотать обиды, и страшиться, чтобы их не побили камнями за то, что
они отрицают состоятельность практики шептунов и знахарей.

Да пошлет Вам небо энергию духа и крепость тела. Не забывайте,
прошу Вас, душевно преданного и искренне уважающего Вас А[лександра]
Кистяковского.

ІР НБУВ, ф. 1, спр. 48386, арк. 1, 1 зв., 2, 2 зв. Автограф.

№ 3
12 лютого 1882 р., Київ

Дорогой Павел Игнатьевич!
Нижеподписавшиеся просят Вас о нижеследующем: В. Г. Шевченко16,

эконом и сельский хозяин по профессии, Вам хорошо известный, ищет место
управляющего. В сих обстоятельствах он обращает взоры на Галага-
на17 и желал бы ему предложить свои услуги. Чи не буде, Ваша ласка,
переговорить с шановным паном о том, не может ли и не пожелает ли
взять Варфоломея Григорьевича за управляющего. Если у него вакансии
теперь нет, то пусть имеет его в виду на будущее. О том, будете ли Вы
беседовать или не будете с нашим паном, нас уведомьте.

Ждем вашей опповиди, що нам робыть. Мы в терпении нашем,
стяжаем души наши. Пришли времена тяжкие.

Любящий Вас А[лександр] Кистяковский
Твій А[ндрій] Юркевич18

ІР НБУВ, ф. 1, спр. 48387, арк. 1. Автограф.

№ 4
5 квітня 1882 р., Київ

Письмо Ваше, дорогой Павел Игнатьевич, я получил.
Вы видите благое дело в ходатайстве о разрешении подписки на школу

Кобзаря19 , это дело очень благое. Но я не надеюсь на его осуществление
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теперь же. Отказ неминуем. Теория заботы [об образовании] для народа –
есть только вывеска20. А народ еще долго тем не менее будет сидеть во
тьме кромешной. Подобное ходатайство должно быть возобновляемо
ежегодно. Единственно что можно сделать в настоящее время.

На этой неделе состоится Ваша баллотировка в Совете21. Будем на-
деятся на благоприятный исход. После баллотировки во всяком случае
буду Вам писать.

По поводу моей просьбы замолвить за Варфоломея Григорьевича пе-
ред паном22 слово произошло некоторое недоразумение: Варфоломей Гри-
горьевич не писал о себе пану; он писал о мерах к искоренению пьянства,
о переселениях и т. п. Я вполне понимаю, почему государственный муж
так холодно отнесся к проектам простеца. Пососветовавшись, он вместе
с сим написал уже письмо о себе. Если Вы найдете возможным и умест-
ным, возобновите речь, в удобную минуту.

Времена тяжкие, повторяю: претерпевший до конца, тот спасен будет23.
Неизменно Ваш

А[лександр] Кистяковский
ІР НБУВ, ф.1, спр. 48388, арк. 3, 3 зв. Автограф.

№ 5
9 квітня 1882 р., Київ

Я писал Вам, дорогой Павел Игнатьевич, в последнем письме моем:
будем надеятся. А между тем уже тогда в душе моей не было никакой
надежды. Так оно и сбылось: Вы получили 17 белых[ шаров] и 26 черных24.

Вам клали черняков многие лица: прекраснодушный по наружности
Славатинский, некогда лобзавший Вас лобзанием [показной?] приязни; до-
бродетельный Демченко, которого некогда предлагали в редакторы «Киев-
ского телеграфа» , когда в нем работали 13-ть25; Ваш друг Буданов26, с ко-
торым Вы были некогда на ты, утирались одним полотенцем, хлебали щи
из одной миски; образцовый Бец27, который был малороссом, когда ему
нужно было свалить немца Вальтера28, который, сваливши немца, сам про-
возгласил себя немцем, который в оттепель Лорис-Меликовскую29 стал
было причаливать к малороссам, а после 1-го марта30 сделался оконча-
тельно морально-разуваевым. Я не говорю о разных Ренненкампфах, Эр-
гардтах, Шефферах, Паульсонах, Шиллерах, Шмальгаузенах,Гейбелях31

и т. п.: это исконные враги всего русского, а тем паче малорусского, это
те, которые забаллотировывают наших Менделеевых32.

1-е марта было для нас несчастье33, а для партии морально-разуваевых
повод бить победу. Этот день был для них началом торжества. Под эгидою
народного несчастья они стали обделывать свои дела, осуществлять свои
планы. Оно им сделало величайшую услугу, во вред общественным инте-
ресам, на погибель прогрессу. Если бы не в интимном письме, я бы никогда
этого об них не писал, не потому, чтобы я не считал этого правдою, а по-
тому, что это заглядывать в душу, – что публично не дозволительно. Но
образ их действия, их дерзость, их наглость, обделывание ими планов
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исключительно в собственную свою пользу, все это убеждает в том, что
тяжкое событие им было на руку, и что они в глубине души о нем не грустят,
а спешат эксплоатировать его на разные манеры.

Приходится обстоятельствам покорятся. Не терять бодрости. Не па-
дать духом. Работать на своей ниве. Очищаться в горниле испытания.
А там, что будет. А чему быть, тому не миновать. Воспряньте же и киньте
лихом об землю.

Неизменно Ваш
А[лександр] Кистяковский

P. S. Ну, скажите же пожалуйста: возможно ли было бы без 1-го марта
выступить г-ну Ренненкампфу34 с тем отдельным мнением, с которым он
выступил в мае месяце прошедшего года против раскопок Антоновича35.
Этот скромный археолог просил, чтобы разрешено было ему заниматься
раскопками на территории Киевской губ[ернии]. Ренненкампф заявил отри-
цательно, что раскопки скромного археолога угрожают волнением наро-
да.Никто этому не поверил и не верил, но поверили этому власть имущие;
не верил этому и сам г-н Ренненкампф. Но это он сделал для того, чтобы
произвесть смуту в умах и тем достигнуть своих целей, для обделывания
своих планов и делишек. Такую же проделали они интригу с кандидатурою
известного человека36: чтобы пустить клевету и запугать нетвердых и
обмануть идиотов, они даже пугнули деятельностью Щедринского Удава37.
Разве опять это было [впрямь?],отнюдь нет, а обделывание делишек под
эгидою несчастья и злодеяния, совершенного 1-го марта.

Кому же на руку 1-го марта? Обскурантам и мастерам морально-
разуваевских дел.

Вместе с Вами баллотировался на 5-летие Матвеев38 и немец Эйхель-
ман39: оба вышли блистательно — первый получил 29 белых, а второй 28.
После заседания все двадцать девять во главе с Фаворовым40 отправи-
лись на закуску и винт к выбранному так блистательно коллеге.

А[лександр] К[истяковский]
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 48389, арк. 5–6 зв. Автограф.

1 Лист П. Г. Житецькому написано ще тоді, коли останній перебував у Києві. О. Ф. Кіс-
тяківський надіслав його Павлу Гнатовичу по пошті чи передав через когось як записку.

2 Котляревський Олександр Олександрович (1837–1881) – український філолог, істо-
рик, етнограф, професор кафедри слов’янської філології Київського університету. Мав
часті зустрічі з П. Г. Житецьким і О. Ф. Кістяківським. Останній у своєму «Щоденнику»
залишив про О. О. Котляревського різні оцінки як ученого й людини, у тому числі й не-
гативні.

3 Тулов Михайло Андрійович (1814–1882) – український педагог, співробітник журна-
лу «Основа», автор низки педагогічних праць, інспектор, а згодом помічник попечителя
Київського навчального округу. Очевидно, у 1880 р. М. А. Тулов бідував. Тому П. Г. Жи-
тецький та О. Ф. Кістяківський прагнули допомогти йому влаштуватися на відповідну роботу,
залучивши до цієї справи О. О. Котляревського. У своєму «Щоденнику» Олександр Федо-
рович 12 червня 1880 р. занотував: «Написал несколько слов Котляревскому о Тулове. Его
печальное нравственное и материальное положение требует поддержки, одобрения. Следует
доставить ему приват-доцентуру с содержанием. Человек этот достойный и заслуживает
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того, чтобы о нем позаботиться. Лично я с ним только знаком, но не нахожусь в каких-
нибудь отношениях. Мы даже друг у друга не бываем. Я узнал о его бедственном положении
от Житецкого. После того я говорил о нем с [проф.] Демченко и [проф.] Мищенко, а ныне
написал [проф.] Котляревскому». (О. Ф. Кістяківський. Щоденник (1874–1885). У двох томах.
Т. 2 (1880–1885) – К.: Наукова думка, 1995. – С. 184).

4 Йдеться про Вищі жіночі курси, засновані в 1878 р. у Києві.
5 Йдеться про Київський університет св. Володимира.
6 За участь в українському національному русі (активний член Київської (Старої)

громади) П. Г. Житецького за наполяганням імперської влади звільнили з роботи в Другій
київській гімназії, Колегії Павла Галагана і Київській військовій гімназії (кадетському корпусі)
і передбачали вислати його із Києва. У зв’язку з цим він на початку 1880 р. змушений був
скласти «Записку» до правлячих верхів, в якій намагався дещо однобоко змалювати україн-
ський національний рух як мирний, культурницький, позбавлений політичних прагнень і від-
кинути звинувачення громадівців у революційності, сепаратизмі та ін. Із цим документом
автор їздив у Петербуг на прийом до головного начальника військово-навчальних закладів
царської Росії М. В. Ісакова та начальника ІІІ відділу імператорської канцелярії О. Р. Дрен-
тельна. З’явилася надія, що його залишать у спокої. Проте не так сталося, як гадалося. Його
все ж заслали в північну столицю Російської імперії, куди він виїхав наприкінці літа 1880 р.
Там він певний час (1880–1882) працював у Петербурзькій академії генерального штабу,
приват-доцентом у Петербурзькому університеті.

7 Йдеться про порушення перед адміністрацією Київського університету і міністер-
ством народної освіти клопотання про балотування П. Г. Житецького (згідно з існуючим
порядком) на відповідну викладацьку посаду в цьому університеті.

8 Незважаючи на те, що Павло Гнатович перебував за межами України, діячі Київської
(Старої ) громади (О. Ф. Кістяківський, В. Б. Антонович та ін.) не полишали надії на повер-
нення його на Батьківщину і влаштування на посаду викладача в Київському університеті.

9 Тут мовиться про ускладнення політичних умов для діяльності учасників україн-
ського національного руху в умовах наступу чергової реакції після страти народовольцями
1 березня 1881 р. Олександра ІІ.

10 У такому стані перебували панівні кола, обивателі, багато представників різних
верств населення Російської імперії після вказаної терористичної акції Виконавчого комітету
партії «Народна воля».

11 Наприклад, у певних колах Києва ширилися чутки, що на вечорі в квартирі
О. Ф. Кістяківського, присвяченому видатному українському акторові М. Л. Кропивниць-
кому, нібито було виголошено промову з тостом «за союз усіх пригноблених народів». Ще
одне: у Київському університеті йому відмовили у фінансовій допомозі для поїздки за
рубіж на лікування (О. Ф. Кістяківський. Щоденник (1874–1885). У двох томах. Т. 2 (1880–
1885). – К.: Наукова думка, 1995. – С. 371).

12 Демченко Василь Григорович (1831–1914) – український правознавець, доктор
права,ординарний професор кафедри цивільних і межових законів з 1877 р. Київського
університету, у 1879–1885 рр. декан юридичного факультету цього ж навчального закладу.

13 Романович-Славатинський Олександр Васильович (1832–1910) – історик-правник,
ординарний професор кафедри державного права Київського університету, певний час
декан юридичного факультету.

14 У Московському і Санкт-Петербурзькому університетах на початку 1881 р. відбу-
лися студентські виступи проти свавілля університетських адміністрацій, реакційної політики
міністерства народної освіти, царизму в галузі освіти й політичній сфері. Ці заворушення
завершилися побиттям студентів поліцією і козаками.

15 Тобто, самодержавний режим у Російській імперії знаходився у глибокій кризі.
16 Шевченко Варфоломій Григорович (1821–1892) – троюродний брат і свояк Т. Г. Шев-

ченка. Листувався з поетом, шанувальниками його таланту, наглядав за утриманням могили
Великого Кобзаря в Каневі, надрукував про нього спогади.

17 Ґалаґан Григорій Павлович (1819–1888) – український поміщик, громадський діяч,
меценат. Брав участь у складанні проекту положень про скасування кріпацтва в Російській
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імперії, працював у Полтавському земстві, заснував колегію Павла Галагана в Києві (1871),
голова Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, з 1882 р. член
Державної ради. Виявляв інтерес до української національно-культурної проблеми, листу-
вався з багатьма українськими діячами.

18 Юркевич Андрій Данилович (1833–896) – учитель грецької мови в Другій київській
гімназії, близький до українських національно-демократичних кіл; брат відомого філософа
П. Д. Юркевича.

19 Після смерті Великого Кобзаря українська громада в Петербурзі зобов’язалася
здійснити низку заходів, спрямованих на увічнення його пам’яті, зокрема заснувати школу
імені Т. Г. Шевченка. Спроби здійснити це робилися в 60–70-х роках ХІХ ст. На початку
1882 р. шанувальники великого поета звернулися «з проханням до пана міністра внутрішніх
справ дозволити їм публічний збір коштів на влаштування нардоної школи імені Шевченка».
(Т. Г. Шевченко в епістолярії відділу рукописів ЦНБ. – К.: Наукова думка,1966. – С. 56, 57,
58, 60, 70, 71, 76).

20 На думку О. Ф. Кістяківського та багатьох прогресивних діячів того часу, заяви
царського уряду, міністерства народної освіти Російської імперії про свою турботу про
необхідність підвищення рівня освіти народу були лише демагогічними обіцянками.

21 Мається на увазі обрання П. Г. Житецького Радою Київського університету на
посаду доцента.

22 Галаганом Г. П. Про це мова в документі № 3 цієї публікації.
23 Мовиться про важке суспільно-політичне становище в країні.

 24 9 квітня 1882 р. у Раді Київського університету відбулося балотування П. Г. Жи-
тецького на посаду доцента. Консервативна, реакційна, антиукраїнськи настроєна професура,
що становила більшість, проголосувала проти цього.

25 Йдеться про газету «Киевский телеграф» 1875 р., коли напрям і зміст її видання
визначали провідні діячі Київської (Старої) громади, які у той рік редагували цю газету.

26 Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович (1838–1916) – історик, фахівець
у галузі історії держави і права, археограф. Від 1875 р. – ординарний професор права
Київського університету. Упродовж 1882–1916 рр. – головний редактор Київської комісії
для розгляду давніх актів. Від 1887 р. голова Історичного товариства Нестора-літописця.
Наприкінці 50-х років ХІХ ст. разом з П. Г. Житецьким навчався в Київській духовній
академії.

27 Бец Володимир Олексійович (1834–1894) – лікар-анатом та гістолог, громадський
діяч, доктор медицини, з 1868 р. – екстраординарний професор кафедри анатомії Київського
університету, директор Анатомічного театру в Києві, член багатьох наукових товариств.

28 Вальтер Олександр (1817–1889) – анатом, фізіолог, професор Київського універси-
тету, автор підручників з анатомії.

29 Лоріс-Меліков Михайло Тарієлович (1825–1888) – російський державний діяч,
генерал-ад’ютант.У 1880 р. – голова Верховної розпорядчої комісії, покликаної розрядити
напружену суспільно-політичну ситуацію в Російській імперії. У 1880–1881 рр. – міністр
внутрішніх справ. У внутрішній політиці поєднував репресії проти революціонерів-народ-
ників з поступками ліберальним колам.

30 1 березня 1881 р. – день страти царя Олександра І народовольцями.
31 Йдеться про частину професорів, викладачів Київського університету, які в полі-

тичній та деяких інших сферах займали консервативні, реакційні позиції.
32 Тобто талановитих українських учених.
33 О. Ф. Кістяківський був рішучим противником самодержавного режиму в Російській

імперії і виступав за запровадження в країні політичних свобод, конституційного ладу. Про це
він виразно висловився на сторінках свого «Щоденника». Але до страти Олександра ІІ
народовольцями Олександр Федорович ставився своєрідно, про що й писав і в листах, і в «Що-
деннику». Правда, написане ним у той смутний час про цю подію не можна сприймати за його
щиросердне одкровення. У цьому листі О. Ф. Кістяківський говорить про те, що консервативні,
реакційні кола, аморальні типи, різні суспільні події, у тому числі вбивство царя, якому вони
нібито поклонялися, прагнули використати з власною вигодою, в корисливих цілях.
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34 Ренненкампф Микола Карлович (1832–1908) – професор кафедри енциклопедії права
Київського університету. На засіданні Ради університету він усно і письмово подав окрему
думку, в якій наполягав на відмові В. Б. Антоновичу проводити археологічні рокопки
в Київській губернії «через смутний настрій в народі». (О. Ф. Кістяківський Щоденник
(1874–1885). У двох томах. Т. 2 (1880–1885). – К.: Наукова думка, 1995. – С. 347).

35 Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908) – український історик, археолог,
джерелознавець, археограф, професор російської історії Київського університету,
громадський і культурний діяч.

36 Очевидно мався на увазі сам П. Г. Житецький.
37 О. Ф. Кістяківський написав у своєму «Щоденнику», що ректор Київського універ-

ситету І. І. Рахманінов, «узнав о том, что Антонович хочет дать ход делу об избрании Жи-
тецкого доцентом,объявил ему, что как только дело пойдет в ход, Стрельников начнет дело
о принадлежности Житецкого к партии радикалов». (О. Ф. Кістяківський. Щоденник (1874–
1885). У двох томах. Т. 2 (1880–1885). – К.: Наукова думка, 1995. – С. 369).
Стрельников В. С. – військовий прокурор Київського військово-окружного суду. (Мему-
арист називає його Щедрінським Удавом).

38 Матвеєв Олександр Павлович (1816–1882) – ординарний професор акушерства,
ректор Київського університету (1865–1871, 1875–1878).

39 Ейхельман Отон Отонович (1854–1943) – доктор права, професор, завідувач
кафедри історії зарубіжного законодавства, кафедри міжнародного права Київського
університету.

40 Фаворов Назарій Антонович (1820 –? ) – доктор богословських наук, професор
православного богослов»я Київського університету.

Ольга Бодак

ІЗ НАУКОВОГО ЛИСТУВАННЯ М. Ю. БРАЙЧЕВСЬКОГО
З М. Ф. ЛУЧИНСЬКИМ: ДО ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ

ГРОШОВОГО ОБІГУ НА РУСІ

Для сучасної історіографії характерним є підвищений інтерес науковців
до першоджерел. І це не випадково, адже нині, як ніколи раніше, відчувається
нагальна потреба суспільства в переосмисленні та об’єктивному всебічному
відтворенні подій минулого, а також у визначенні ролі окремих діячів
у суспільно-політичному та культурному житті того часу.

Нині вже утвердилася думка про те, що історію науки не можна пов-
ністю дослідити, спираючись лише на друковані праці вчених або опубліко-
вані повідомлення про наукові відкриття в стилі наукової хроніки. Необхідне
звернення до архівних документів. Особливо багато нового дає ознайом-
лення з документами особових фондів науковців – початковими матеріа-
лами готованих до видання праць, щоденниками, листуванням тощо.

Це, зокрема, стосується Михайла Юліановича Брайчевського (1924–
2001) – відомого українського історика й археолога, який займає чільне
місце серед плеяди вітчизняних науковців.

М. Ю. Брайчевський, корінний киянин, з 1945 р. працював художником-
креслярем в Інституті археології Академії наук України, а після закінчення
історико-філософського факультету Київського державного університету
ім. Т. Г. Шевченка – молодшим, потім старшим науковим співробітником
у тому ж інституті. У 1955 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1960
по 1968 рік працював в Інституті історії АН УРСР. У 1970 р. повернувся
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в Інститут археології. У 1989 р. Михайло Юліанович захистив дисертацію
на здобуття вченого ступеня доктора історичних наук. На початку 90-х
років його обрали професором Києво-Могилянської академії. В 1993 р. за
монографію «Утвердження християнства на Русі»1 учений удостоєний прес-
тижної премії фонду Антоновичів.

На жаль, за життя М. Ю. Брайчевський опублікував лише частину
своїх праць. Значна частина із них залишилася у рукописах, та й ті, що були
опубліковані у 60-х роках минулого століття, нині малодоступні для сучасних
науковців. Тому виняткове значення для історико-біографічного дослідження
особистості вченого та його вагомого внеску до надбань української науки
та культури має його особовий архівний фонд2, до складу якого входять
документи, котрі сам фондоутворювач у 1992 р. передав у дар відділу ру-
кописів Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАН України
(нині – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського)3.

Якщо говорити про архівну спадщину М. Ю. Брайчевського як важливе
джерело інформації про його життєвий і творчий шлях, світогляд та наукові
взаємини, то можна впевнено сказати, що поки що поза увагою дослідників
залишається великий епістолярій ученого. Нині в Інституті рукопису збері-
гається майже півтори тисячі листів Брайчевського-кореспондента і Брай-
чевського-адресата. Розгорнутому джерелознавчому та археографічному
аналізу їх буде присвячено спеціальне дослідження; планується також по-
дальша публікація цих інформативно важливих джерел.

У цій публікації пропонуємо декілька епістолярій із листування Михайла
Юліановича з Михайлом Францевичем Лучинським, відомим російським
вченим, професором Казанського фінансового інституту. В особовому архів-
ному фонді М. Ю. Брайчевського зберігається 9 листів: у чотирьох із них
Брайчевський виступив кореспондентом, а в інших – адресатом. Хроноло-
гічно листування охоплює період з 1955 р. по 1961 р.

Листи, про які йдеться, присвячено монографії М. Ф. Лучинського
«Деньги на Руси ІХ–ХІІ вв.»4, поданої на здобуття вченого ступеня доктора
економічних наук. Предметом цієї праці стало питання про грошовий обіг
у Давній Русі. У монографії автор критикував версію давньоруських грошей-
худоби, оскільки, на його думку, роль грошового еквівалента, яка припису-
ється домашнім тваринам, суперечить основним факторам і явищам дав-
ньоруського суспільного виробництва. І ось тут йому знадобилася допомога
людини, яка була знавцем історії Давньої Русі, адже економічний розвиток
давніх народів не можна розглядати у відриві від їхньої історії. Тому й звер-
нувся М. Ф. Лучинський за консультацією до М. Ю. Брайчевського, з яким
вже кілька років його пов’язували дружні стосунки. Звідси стає зрозумілим,
чому відомий історик виступив консультантом і критиком праць з еконо-
мічної тематики.

Публіковані листи яскраво свідчать, що, хоча М. Ю. Брайчевський вва-
жається істориком та археологом, його наукові інтереси простягалися дале-
ко за межі цих наук, зокрема в царину економіки. Свідченням чого також
є його праці «Роль і значення наслідувань арабських монет у східних сло-
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в’ян»5 , «Закон обязательного соответствия производственных отношений
характеру производственных сил и вопросы происхождения древнерусского
феодализма»6, «Питання про товарне виробництво у древніх східних сло-
в’ян…»7 та ін. Те, що ця тематика була йому близькою, робимо висновок
ще й на основі того, що за рік до написання листа № 2, а саме у 1959 р.,
вийшло друком монографічне дослідження вченого «Римська монета на
території України»8, яке стосувалося, зокрема, і економічного розвитку схід-
них слов’ян.

Усі особливості авторського стилю у листах збережено, внесено лище
необхідні синтаксичні виправлення.

Сподіваємося, що ця публікація стимулюватиме всебічне вивчення
епістолярної спадщини М. Ю. Брайчевського, його особистості як вченого.
На особливу увагу заслуговує його лист-рецензія, що свідчить про принци-
повість та наукову чесність вченого, його справжню наукову вагу, подає
взірець наукового аналізу праці.

1 ІР НБУВ, ф. 320, № 52.
2 Фонд має № 320.
3 Бодак О. П. Архівна спадщина М. Ю. Брайчевського як джерело вивчення історичної

науки та поширення історичних знань (за матеріалами Інституту рукопису Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України.
Вип. 10 – К., 2005. – С. 34–49.

4 Лучинский М. Ф. Деньги на Руси ІХ–ХІІ вв. – Казань, 1958. – 232 с.
5 ІР НБУВ, ф. 320, № 116.
6 Там же, № 124.
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№ 1

ЛИСТ М. Ф. ЛУЧИНСЬКОГО ДО М. Ю. БРАЙЧЕВСЬКОГО

31 жовтня 1960 р.,  Казань
Глубокоуважаемый Михаил Юлианович!

Разрешите мне прежде всего сердечно поблагодарить Вас за любез-
ную присылку Вашей «Римской монеты на территории Украины»1. Я внима-
тельно изучаю ее, хотя и медленно, в связи с тем, что я слаб в украинском
языке.

В ближайшее время (декабрь) я буду защищать свою книгу «Деньги
на Руси ІХ–ХІІ вв.» в качестве диссертации на соискание ученой степени
доктора экономических наук в Московском финансовом институте. Ка-
федра политической экономии этого института по секции экономической
истории СССР уже рассматривала работу и рекомендовала ее к постановке
на защиту.

В связи с этим обращаюсь к Вам со следующей просьбой.
Не смогли ли бы Вы впечатлениям и мыслям, которые вызвала моя

книга, придать форму отзыва, адресованного Московскому финансовому
институту. Размер – одна-две страницы на машинке.
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Я прошу Вас это сделать, разумеется, в том случае, если доктора-
бельность моей работы не вызывает у Вас каких либо сомнений.

Хотелось бы, чтобы в отзыве Вы подтвердили и фундировали славян-
ство черняховской археологической культуры. Самому мне (я не археолог,
а экономист) сделать это очень трудно.

Моими официальными оппонентами выступают проф. проф. докт. докт.
наук В. В. МАВРОДИН2, А. Б. ЭЙДЕЛЬНАНТ3 и А. Д. ГУСАКОВ4 (вы-
делено автором – О. Б.).

Отзыв прошу направить по адресу: Москва, 1-я Ярославская ул., 3,
Финансовому институту, а его копию мне по адресу: Казань, ул. Маркса,
43, кв. 16.

С уважением жму Вам руку
М. Ф. Лучинский

ІР НБУВ, ф. 320, № 1845.

№ 2

ЛИСТ М. Ю. БРАЙЧЕВСЬКОГО ДО М. Ф. ЛУЧИНСЬКОГО

27 листопада 1960 р., Київ

Многоуважаемый товарищ Лучинский,
Ваше письмо с предложением прислать в Московский финансовый

институт официальный отзыв на Вашу книгу «Деньги на Руси ІХ–ХІІ вв.»
поставило меня в несколько трудное положение. И вовсе не потому, чтобы
«докторабельность» (как Вы выражаетесь) Вашей работы вызывала во
мне сомнения; напротив того, я искренне желаю Вам успеха в этом важном
деле и совершенно убежден, что искомая степень будет Вам присуждена.

Но дело в том, что ваша работа (главная мысль которой у меня не
вызывает абсолютно никаких возражений) имеет целый ряд весьма уяз-
вимых мест, обойти которые в любом отзыве было бы совершенно невоз-
можно. Поэтому, прежде чем посылать что-либо официально в адрес Ин-
ститута, я решился высказать Вам свои соображения в дружеском письме
и попросить у Вас совета, как мне поступить в данном случае.

Прежде всего (и это, пожалуй, главное), Ваша книга с моей точки
зрения представляет собою (извините за излишнюю, быть может, резкость
выражения) выстрел из пушки по воробью. Я уже говорил, что основная
мысль Вашей книги – невозможность мнения о фактической роли скота
в качестве денег на Руси ІХ–ХІІ вв. и о наличии здесь металлических
денег – у меня не вызывает абсолютно никаких сомнений. Это бесспорно.
Но, боюсь, что это так же бесспорно и для всех других, в том числе и Ваших
оппонентов, которые, как мне кажется, являются оппонентами в значи-
тельной степени мнимыми. Если можно было всерьез обсуждать предпо-
ложение о деньгах-скоте (так, как Вы его рассматриваете) в конце ХVІІІ
или начале ХІХ в., то сегодня подобное предположение представляло бы
собою не более, как курьез из области историографической юмористики.
Воевать с таким курьезом, как это делаете Вы, с помощью книги объемом
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свыше 200 страниц убористого текста, – не напоминает ли это пресловутую
«охоту за ведьмами»?

Нелепость «версии» (пользуюсь Вашим термином) настолько оче-
видна, что не требует ни экскурсов в область изучения производительных
сил и производственных отношений, ни сложного экономического анализа,
ни тщательного изучения древнерусских текстов, – достаточно простой
ссылки на находки монетных кладов и наличие собственной древнерус-
ской чеканки монет. Особенно – сейчас, когда в нашем распоряжении
имеется ряд блестящих исследований (например, книга В. Л. Янина5 или
курс И. Г. Спасского6, выдержавший уже два издания), где исследование
нумизматического материала дано несравненно глубже и убедительнее,
чем это смогли сделать Вы, посвятив данному сюжету лишь одну из глав
Вашей книги.

Мне кажется, что Вы слишком преувеличиваете значение «версии»
в современной историографии и попросту приписываете Вашим оппонентам
такие взгляды и утверждения, которых в наше время не может придержи-
ваться ни один серьезный исследователь. Приводимые Вами примеры
крайне неубедительны: в них, в приличной для учебников сжатой форме
(буквально в одной фразе), говорится лишь о том, что скот вообще, когда-
то, играл роль денег, – тезис, справедливость которого в конечном итоге,
и Вы ведь не отрицаете, только отодвигаете его (и совершенно справед-
ливо) в более древнее время. Напрасно только Вы стараетесь представить
себе эту роль скота слишком прямолинейно, перенося в древность более
поздние экономические отношения. Я думаю, что практически эта роль
менее всего заключалась в осуществлении функции средства обращения.
Вряд ли можно себе представить, чтобы в какую бы то ни было эпоху (в ХІІ
ли веке или в период бронзы) некто, отправляясь на базар, вместо ко-
шелька гнал перед собою стадо быков или баранов для приобретения не-
обходимых ему вещей. Мне кажется, что Вы упустили чрезвычайно важ-
ное положение Маркса о том, что универсальное (действительно, универ-
сальное!) явление выдвижения скота в качестве денег определялось преж-
де всего его универсальной полезностью.

У каждого члена общества был скот, и каждому он был нужен; это
создавало возможность такого положения, когда в обмен на любую вещь
можно было предложить быка, барана или курицу. Но функция средства
обращения в эту эпоху была настолько ограничена, что практически сво-
дилась к нулю, и этого быка, барана или курицу брали вовсе не для того,
чтобы вслед за этим выменять на что-то другое, а потому, что в любом
случае, при любых обстоятельствах они были нужны и полезны. Если гого-
левский Иван Иванович предлагал Ивану Никифоровичу в обмен на ружье
бурую свинью, то вовсе не для того, чтобы тот приобрел за нее какую либо
другую потребительскую стоимость, а потому, что в хозяйстве Ивана Ни-
кифоровича, имевшего натуральный характер, лишняя Хавронья всегда могла
найти себе применение.

Пытаясь подвести солидную базу под критику пресловутой «версии»
и стремясь всюду начинать ab ovo, Вы уделяете много места вопросам,



100

Персоналії

не имеющим по существу прямого отношения к непосредственному сю-
жету Вашей книги (как, например, вопрос о количестве населения в Древ-
ней Руси, которое, кстати сказать, Вы, опираясь на явно негодную мето-
дику Урланиса, определяете совершенно превратно; о сельском хозяйстве
и промыслах в Древней Руси, многие социально-экономические вопросы,
как, например, вопрос о формах землевладения и т. д., и т. п.). Однако,
уже в силу простого недостатка места Вы лишены возможности все эти
вопросы осветить с необходимой глубиной и поэтому вынуждены огра-
ничиться приведением общеизвестных (в ряде случаев – просто баналь-
ных) положений, уснащая при этом текст чрезвычайным обилием цитат,
производящих впечатление несамостоятельности высказываемых Вами
мнений.

Все это было бы не страшно и оправдано, если рассматривать главный
смысл книги в экономическом анализе всего приводимого материала (соб-
ственно говоря, это, вероятно, и имелось в виду, коль скоро речь идет о сте-
пени доктора экономических (подчеркнуто автором – О. Б.) наук). Но, к со-
жалению, и в этом отношении дело обстоит не вполне благополучно.

В частности, мне кажется, Вы допускаете серьезную ошибку в пони-
мании сути товарного производства (вопрос основной для Вашей работы),
отказываясь признать таковым работу на заказ и рассматривая ремес-
ленника, работающего на заказчика, в качестве патриархального произво-
дителя. Если встать на Вашу точку зрения, то и современную американ-
скую военную промышленность, скажем, тоже пришлось бы считать «пат-
риархальным (подчеркнуто автором – О. Б.) ремеслом», так как она ра-
ботает исключительно на заказ. Из соответствующих мест Вашей книги
может сложиться огорчительное впечатление, будто понятие «рынок» Вы
путаете с понятием «базара» или «торжища». Когда Вы пишете, что ре-
месленник становится товаропроизводителем лишь тогда, когда он со своим
продуктом появляется на рынке, то очень трудно понять Вас как-нибудь
иначе. И хотя, как известно, в быту слово «рынок» действительно очень
часто применяется в подобном смысле, то в политической экономии зна-
чение его оказывается совершенно иным. В этом случае заказчик пред-
ставляет собою такую же неотъемлемую часть рынка, как и случайный
покупатель, – точно так же, как заказы правительства США авиационным
или сталелитейным компаниям являются главным рынком для последних.

Все это, конечно, очень элементарно и известно Вам не хуже моего,
но приходится говорить об этом, так как путаница, внесенная Вами в су-
щество вопроса о генезисе товарного производства, может привести чи-
тателя к крайне нежелательным выводам. И вряд ли в этом случае помогут
ссылки на высказывания В.И. Ленина, имевшие место по совершенно ино-
му поводу и в отношении совершенно иной эпохи с принципиально отлич-
ными историческими условиями (Ленин говорит о сельских ремесленниках
в России ХІХ века).

Я думаю, что в этом вопросе следует исходить из определения товар-
ного производства, данного К. Марксом и Ф. Энгельсом, как производства,
рассчитанного на удовлетворение потребностей не самого производителя,
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а других лиц, осуществляемое путем обмена. Как происходит сам процесс
обмена, – принципиального значения не имеет. Разница между производ-
ством на заказ и производством на абстрактного потребителя лежит не
в сфере самого производства, а в сфере обращения, причем затрагивает
преимущественно ее юридическую сторону (в одном случае договор о куп-
ле-продаже заключается до того, как вещь, являющаяся объектом этого
договора, произведена, а в другом – после). Было бы совершенно неверно
думать, что различие между ремеслом, работающим на заказчика, и ре-
меслом, работающим на абстрактного потребителя, имеет хронологиче-
ский смысл, что было время, когда производили главным образом (или
даже исключительно) на заказ, а позже, в результате экономического прог-
ресса стали трудиться на абстрактного потребителя. В действительности
разница между тем и другим определяется не степенью развития товарного
производства, а условиями конкретной отрасли производства и потребления
той или иной вещи: предметы, имеющие индивидуальный характер, всегда
изготовляются по преимуществу на заказ, массовая же продукция рас-
считана на абстрактного потребителя. Портной, шьющий платье по фигуре,
всегда – и в патриархальном обществе, и при капитализме – имеет дело
с заказчиком; гончар – напротив того, никогда (разве что ради изготовления
юбилейной вазы с посвятительной надписью).

Не останавливаюсь на менее значительных вопросах, вызывающих
те или иные сомнения, так как и без того, чувствую, что письмо выходит
слишком длинным. К сожалению, таких мест довольно много.

Таким образом, несмотря на то, что главная идея книги (повторяю
еще раз) кажется мне совершенно бесспорной и не дискуссионной, целый
ряд Ваших положений являются сомнительными либо просто неверными
и поэтому так или иначе вызывают возражения. Вы легко поймете, что
в отзыве на Вашу книгу об этом пришлось бы в том или ином виде писать,
а это может вызвать при защите дополнительную дискуссию, в необходи-
мости которой я не уверен. Поэтому, искренне желая Вам успеха, я и ре-
шился написать обо всем этом в личном плане.

Что касается специально интересующего Вас вопроса о славянстве
черняховской культуры, то в Вашем случае, по-моему, дело обстоит вполне
благополучно. Вы знаете, что в настоящее время среди археологов по
вопросу этнического определения культуры идет горячая дискуссия. Име-
ются два основных взгляда на этот предмет: один (в том числе и Ваш
покорный слуга) считают эту культуру целиком славянской; другие наряду
со славянами признают ее носителями и некоторые другие группы племен
(сарматов, фракийцев и др.). Это чрезвычайно важно с точки зрения оценки
места самой культуры в процессе развития Восточной Европы, но для
Вас это не имеет принципиального значения; Вас устраивают обе концеп-
ции. Ведь если славяне не исключаются совершенно из числа носителей
черняховской культуры (а об этом вряд ли можно говорить серьезно), то
материалы ее в любом случае будут очень важным источником для изу-
чения их истории. Собственно говоря, именно так и делается в новейшей
специальной литературе (например, в «Очерках истории СССР, ІІІ–ІХ вв.»,
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изданных в конце 1958 г.). Поэтому никакие возражения на сей счет в Ваш
адрес, по поводу Вашей книги, не должны иметь места.

С глубоким уважением, искренне Ваш,
[Брайчевский М. Ю.]

ІР НБУВ, ф. 320, № 1491.

№ 3

ЛИСТ М. Ю. БРАЙЧЕВСЬКОГО ДО М. Ф. ЛУЧИНСЬКОГО

30 січня 1961 р.,  Київ
Глубокоуважаемый Михаил Францевич,

Ваше письмо меня весьма обрадовало (я уже было подумал, что вы
на меня обиделись). Очень рад, что Вы правильно поняли мое письмо.
И с большим удовольствием готов с Вами поспорить, ибо, как известно,
истина всегда рождается в спорах. Впрочем, в одном Вы меня уже, кажется,
убедили: это насчет «воробьев». Я очень признателен Вам за присланные
материалы; они действительно весьма любопытны и поучительны. Но
(простите меня за откровенность) понять Черепнина и других товарищей7 из
сектора феодализма я просто отказываюсь. Если высказывания, имев-
шие место в прежней учебной литературе, можно было бы считать данью
традиции, то стремление вопреки рассудку и очевидности отстаивать за-
ведомо негодный и попросту нелепый тезис – это уже что-то из потусто-
роннего. Все таки получается «охота за ведьмами» (хотя и не с Вашей
стороны). Или лучше, пользуясь выражением Спасского, проявление ирра-
ционального знания. К сожалению, с такими фактами действительно при-
ходится сталкиваться нередко.

В целом же имеющиеся отзывы подтверждают мнение, возникшее
у меня от чтения Вашей книги. Главная мысль Вашей работы правильна
(более частные расхождения во взглядах, я думаю, менее существенны),
и я еще раз желаю Вам успеха.

Что касается «безмонетного периода», то должен признаться, что я яв-
ляюсь самым решительным его противником. Проще говоря, я считаю,
что такого периода в эпоху после н. э. у восточных славян не было. Здравые
мысли на сей счет высказаны Яниным в его книге. Здесь, я думаю, следует
иметь в виду три момента: а) римские монеты, очевидно, не сразу выпали
из обращения в V в.; б) в середине І тыс. н. э. появляются древнейшие
серебряные слитки (гривны); в) роль монеты, как это предполагает Янин,
могли выполнять некоторые серебряные изделия.

Конечно, это все еще надо доказать, а для этого – провести некоторые
метрические исследования. Я все собираюсь заняться этим, да времени
не достает: всегда что-то более срочное и неотложное мешает. Буду очень
рад вернуться к этому сюжету, если Вы им всерьез заинтересуетесь.

А пока желаю Вам всего лучшего и, главное, здоровья.
Искренне Ваш,

[Брайчевский М. Ю.]
ІР НБУВ, ф. 320, № 1492.
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1 У 1955 р. М. Ю. Брайчевський захистив кандидатську дисертацію «Римська монета
на території України», а в 1959 р. на її основі опублікував одноіменну монографію.

2 Мавродін Володимир Васильович (1908–1987) – російський історик, доктор
історичних наук, професор. Був співробітником Державної академії історичної матеріальної
культури, одночасно викладав у Ленінградському педагогічному інституті та Ленінградсь-
кому історико-лінгвістичному інституті. У 1940–1971 рр. – декан історичного факультету
Ленінградського державного університету. Основні праці з історії Давньої Русі, України та
Росії: «Очерки истории Левобережной Украины», «Рождение новой России», «Образование
Древнерусского государства и формирование древнерусской народности» та ін.

3 Ейдельнант А. Б. – російський вчений, доктор економічних наук, професор. Викладала
у Московському державному економічному інституті. Основні праці: «Буржуазные теории
денег, кредита и финансов в период общего кризиса капитализма», «Новейший номинализм
и его предшественники», «Основные проблемы денежного обращения и кредита в освещении
современных буржуазных экономистов» та ін.

4 Гусаков Олександр Дмитрович – російський вчений, доктор економічних наук, про-
фесор. Був першим завідувачем кафедри «Грошового обігу і кредиту» у Всеросійському
заочному фінансово-економічному інституті в Москві. Основні праці: «Очерки по денежному
обращению России накануне и в период Октябрьской социалистической революции», «Де-
нежное обращение дореволюционной России», «Актуальные вопросы политической эконо-
мии на современном этапе» та ін.

5 Янін Валентин Лаврентійович (нар. 1929 р.) – російський вчений, академік Російської
академії наук по відділенню історії, член Президії РАН, з 1994 р. – голова ради Російського
гуманітарного наукового фонду, спеціаліст у галузі історії Росії, археології, нумізматики та
сфрагістики, автор більш, ніж 600 наукових праць. Основні праці: «Актовые печати Древней
Руси» в 2-х томах, «Новгородская феодальная вотчина. Историко-генеалогические иссле-
дования», «У истоков новгородской государственности» та ін.

6 Спаський Іван Георгійович (1904–1990) – російський вчений, доктор історичних
наук, спеціаліст у галузі нумізматики. Працював у відділі нумізматики в Державному Ермі-
тажі. Основні праці: «Русская монетная система», «Денежное хозяйство Русского государства
в середине ХVII в. и реформы 1654–1663 гг.», «Иностранные и русские ордена до 1917 г.»

7 Йдеться про Л. В. Черепніна, доктора історичних наук, завідувача сектора історії
СРСР періоду феодалізму Інституту історії Академії наук СРСР, М. Б. Устюгова, доктора
історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії Академії наук СРСР
та А. Л. Хорошкевич, кандидата історичних наук, молодшого наукового співробітника, які
писали відзив на монографію М. Ф. Лучинського «Деньги на Руси. ІХ–ХІІ вв.».

Ольга Ямкова

«ПРАЗЬКИЙ ПЕРІОД» ЖИТТЯ ТА ПРАЦІ ТОМАША ГРИБА

Історія громадсько-політичних та культурно-наукових зв’язків україн-
ських та білоруських емігрантів 1920–1930-х рр. у Чехо-Словаччині (далі –
ЧСР) багата яскравими постатями науковців, політичних діячів, митців.
Чільне місце серед них належить Томашу Грибу (1895–1938), білоруському
політичному і громадському діячеві, активному учасникові білоруського
визвольного руху, лідеру Білоруської партії соціалістів-революціонерів
(БПСР), котрий із 1922 р. перебував в еміграції у ЧСР, а саме в Празі.
«Празький період» життя та праці був найвагомішим у житті Т. Гриба. Він
пов’язаний не лише його зв’язками з білоруськими емігрантськими полі-
тичними і науковими організаціями та установами, а й з його науково-ви-
кладацькою працею в Українському інституті громадознавства (далі –
УІГ), Українському педагогічному інституті імені М. Драгоманова, із ство-
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ренням «Вільної громади» – студентської організації українських та біло-
руських есерів, тісними контактами з українськими емігрантськими полі-
тичними колами, передусім з Українською партією соціалістів-революціо-
нерів та її лідером Микитою Шаповалом.

На жаль, життєвий шлях та діяльність Т. Гриба відомі нині лише вузь-
кому колу українських істориків, здебільшого – дослідникам історії україн-
ської та білоруської міжвоєнної еміграції1. У сучасній українській та біло-
руській історіографії немає наукових праць, в яких би докладно досліджу-
валась його постать. У творах білоруських науковців, присвячених різним
аспектам історії національної міжвоєнної еміграції, містяться окремі згадки
про нього.У цьому контек5сті виокремимо книги Й. Найдюка та І. Косяка2,
В. Лебедєвої3, С. Рудовича4, М. Чмарави5, статті А. Сідаревича6, М. Сташ-
кевича7, В. Ляховського8 та ін. Слід зауважити, що названі автори ставили
перед собою інші завдання, досліджуючи ширші аспекти теми та життєвий
шлях інших видатних політичних діячів (зокрема, П. Бодунової), тому й не
приділили достатньої уваги постаті Т. Гриба.

А. Ліс значну увагу у своїй статті приділив емігрантському періоду
життя та діяльності Т. Гриба. Цьому ж автору належить біографічна стаття
про нього, вміщена в «Енциклопедії історії Білорусі»9. В. Ляховський опра-
цював та опублікував частину науково-філософської спадщини Т. Гриба,
яка до недавнього часу була невідомою дослідникам та науковцям10.

Короткий історіографічній огляд дає підстави стверджувати, що постать
Т. Гриба досі недостатньо вивчена у білоруській і зарубіжній літературі.
Допоки переважає узагальнюючий, оглядний підхід. А поза увагою дослід-
ників залишається низка важливих і малодосліджених фактів із його біо-
графії. Цим обмовлена актуальність цієї розвідки, в якій спробували дослі-
дити важливий і маловідомий період життя Т. Гриба на фоні життя та ді-
яльності української і білоруської емігрантських громад у Чехо-Словаччині
1920-х–1930-х рр.

У цій публікації ставиться мета дослідити наукову діяльність Т. Гриба,
його участь у роботі українських емігрантських установ, студентських орга-
нізацій, а також познайомити вітчизняних та зарубіжних читачів із малові-
домими та неопублікованими документальними джерелами українських
архівів. Джерельну базу її становлять документи Центрального державного
архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), а са-
ме: ф. 3792 (Український високий педагогічний інститут імені М. Драго-
манова в Празі), ф. 3793 (Український інститут громадознавства в Празі),
ф. 3908 («Вільна громада» – спілка української соціалістичної молоді в Празі
(1924–1926)), ф. 4018 (Український національний музей-архів при Україн-
ському інституті громадознавства в Празі) (далі – УНМА).

Перш ніж торкнемося власне «празького періоду» життя Т. Гриба, до-
дамо декілька штрихів до раннього періоду його біографії. Він народився
6 березня 1895 р. у с. Паляни Віленської губернії у селянській родині. По-
чаткову освіту отримував у місцевій народній школі, середню та незакінчену
вищу – у Петербурзі. До білоруського національно-визвольного руху долу-
чився ще у молодому віці, про що згадує у своїй автобіографії: «Пачынаючы
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з 1910 г. прыймаў актыўны ўдзел у работніцкіх гуртках самаадукацыі, а за-
тым – у студэнцкіх, прымыкаючы ідэалёгічна да рэвалюцыйна – народніц-
кага кірунку. У гэты час назнаёміўся з беларускім адраджэнскім рухам
[...]»11. Під час Першої світової війни відбував військову службу, мобілізо-
ваний на фронт. Із 1917 р. брав активну участь у роботі Рад робітничих,
солдатських і селянських депетатів у Ревелі, Пскові та ін. містах, а на
Першому Всеросійському з’їзді рад обрано у склад Центрального вико-
навчаго комітету. У тому ж році брав участь у роботі білоруських військових
з’їздів у Петрограді, Вітебську, його обрали у склад Центральної Білору-
ської військової ради. У січні 1917 р. Т. Гриб – делегат від військової орга-
нзації на Першому Всебілоруському з’їзді, в роботі якого брали участь
представники різних політичних організацій і делегати від усіх етнографіч-
них білоруських земель. Основною метою цього зібрання було створення
єдиного вищого керівного органу розрізнених політично й ідеологічно біло-
руських організацій, а головне – вирішення питання державності Білорусі.
Про перебіг подій на ньому Т. Гриб докладно розповів у своїй автобіоргафії:
«На Першым Ўсебеларускім Зьезде, які адбыўся 5–17 сьнежня 1917 г.
разыходзячыся у шэрагу пытаньняў з кіраўнікамі Б. С. Г.12, мною была
арганізавана самастойная фракцыя – Сацыялістычнае аб’еднаньне, ады-
граўшая рашучую ролю на Зьезде і першая выставіўшая ідэю дзяржаўнай
незалежнасці Беларусі у этнаграфічных межах. Я ўваходзіў у склад прэ-
зыдыюму Зьезда, выконваючы абавязкі пісара, а пад час узнікшага рас-
колу – старшыні. На гэтым Зьезде, разагнаным маскоўска-бальшавіцкімі
камісарамі, быў створаны арган ўлады – Рада Зьезду – сябрам якога я быў
выбраны. Рада Зьезду, у мэтах барацьбы з маскоўска-бальшавіцкімі
гвалтаўнікамі, выбрала з свайго складу Спаўняючы Камітэт, якому
даручыла вясці рашучае змаганьне з [...] ўладай маскоўска-бальшавіцкіх
камісараў [...]»13.

Т. Гриб брав активну участь у всіх організаційних і законотворичих
актах БНР, проголошеної 25 березня 1918 р. Як народний секретар земле-
робства входив у склад Секретаріату БНР, фактично – першого білоруського
уряду: «[...] У сакавіку 1918 г. я быў выбраны старшынёй Спаўняючага
Камітэту Рады Ўсебеларускага Зьезду і пад маім старшынствам Спаўня-
ючым Камітэтам была выдадзена Устаўная Грамата да народаў Беларусі,
у якой клаліся асноўныя падваліны Канстытуційнага ладу Беларускай На-
роднай Рэспублікі; па маей ініцыятыве была склікана сэсыя Рады Зьезду
[...]; на гэтай сэсыі, у сакавіку 1918 г., Рада Зьезду была перайменавана
ў Раду Беларускай Народнай Рэспублікі. [...]

У студзені 1918 г. я прыймаў учасьце, як делегат воінаў-беларусаў
на Трэцім Ўсерасейскім Зьезде Радаў, дзе арганізаваў фракцыю беларускіх
сацыялістаў і выступаў з дэкларацыей – пратэсту супраць разгону Ўсебела-
рускага Зьезду ды супраць падзелу Беларусі на часьці Расейска-Нямецкай
умовай у Берасьці [...].

У Менску [...] паўстаньня 1918 г. дало змогу Спаўняючаму Камітэту
арганізаваць часовы рэволюцыйны ўрад – Народны Сэкрэтарыят. Я быў
выбраны народным сэкрэтарам земляробства.]»14.
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З початком нового 1919 р. Томаш почав працювати викладачем Пер-
шої Білоруської гімназії у Вільно. Водночас редагував часопис «Грамад-
зянін» – друкований орган лівої фракції БСГ, в якому вмістив низку своїх
статей, присвячених національному відродженню білоруського народу.
З липня цього ж року проживав у Гродно, де також, видавав та редагував
часопис «Радны край». Однак, вільно працювати Т. Грибу не вдалося:
польська влада заборонила видання часопису, а його самого згодом було
заарештовано.

Наприкінці 1919 р. Т. Гриб разом із соратниками по партії соціалістів-
революціонерів П. Бодуновою, Й. Мамонько та ін. засновали у Мінську
Білоруський повстанський комітет. У травні 1920 р. Томаша знову заареш-
тували, цього разу як члена повстанського комітету, і пробув він у неволі
до кінця 1920 р. Після звільнення із в’язниці переїхав у Каунас, де співпра-
цював у місцевому часопису «Селянська доля». Статті Т. Гриба цього пе-
ріоду присвячені політичній ситуації у Білорусі, актуальним питанням життя
білоруського селянства, а також ідеям національного відродження.

Полишивши діяльність в уряді БНР із політичних мотивів, Т. Гриб з осе-
ні 1922 р. емігрував у Прагу. Головним завданням для нього у той момент
було завершення навчання у вищій школі. Тому він відразу ж записався
студентом філософського факультету Карлового університету, навчання на
якому закінчив у 1927 р., отримавши диплом доктора філософії. Упродовж
всього часу перебування в Празі Т. Гриб залишався вірним ідеологічним
принципам і засадам партії соціалістів-революціонерів, а тому не полишав
політичної діяльності. Після арешту на початку 1920-х років у Радянській
Білорусі есерів та офіційної самоліквідації БПСР у 1924 р. Т. Гриб започат-
кував діяльність закордонного бюро цієї партії та видавав його Бюлетень.

У 1923–1924 рр. у Празі вже сформувався постійний білоруський емі-
грантський осередок, в який входила здебільшого студентська молодь,
котра прибувала в ЧСР із Західної Білорусі, Латвії та Литви з метою отри-
мати або закінчити вищу освіту. Завдячуючи матеріальній підтримці уряду
ЧСР, Українського громадського комітету та Чесько-Українського комітету
допомоги українським та білоруським студентам у Празі, створеного в ході
«російської акції», білоруська молодь, котра прибувала в країну для здо-
буття вищої освіти, могла отримувати стипендії, грошові допомоги на нав-
чання як в державних вищих навчальних закладах, так і в українських ви-
щих школах: Українському вільному університеті, Українському високому
педагогічному інституту імені. М. Драгоманова (далі – УВПІ), Академії
пластичного мистецтва в Празі, Українській господарській академії (далі –
УГА) та ін.15  Українській та білоруській студіюючій молоді вдалося ство-
рити низку спільних студентських допомогових товариств (Допомоговий
фонд українських та білоруських студентів у Празі), студентських гуртків
за політичними поглядами та культурними інтересами (Товариство сту-
дентів малоросів і білорусів, Прага, Спілка українських та білоруських сту-
дентів, Братислава16.

Незначний відсоток білоруської емігрантської громади у ЧСР складали
політичні діячі та лідери Білоруської Народної Республіки. Після фактичної
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ліквідації у 1923 р. білоруського політичного представництва у Каунасі ке-
рівництво БНР місцем свого перебування обрало Прагу, де продовжувало
політичну діяльність та боротьбу.

Проте, білоруські студенти у Чехо-Словаччині не були об’єднані ні орга-
нізаційно, ані ідеологічно. Студентство з більш правими, ліберальними по-
глядами гуртувалося навколо Білоруського селянського союзу (1922) та
його лідера Янки Станкевича, який на час створення цього об’єднання був
студентом Карлового університету. Т. Грибу вдалося згуртувати навколо
себе студентство з ліво-соціалістичними поглядами, заснувавши у 1923 р.
разом із своїми однодумцями Об’єднання білоруського поступого (про-
гресивного) студентства (ОБПС). До складу керівництва цієї організації
входили Г. Дворчанин, Я. Бобрович, В. Жук-Гришкевич, В. Жилка, В. Они-
ськович, Є. Диліс, П. Бодунова17, Л. Красковська18, Й. Мамонько та ін.

Т. Гриб намагався об’єднати білоруське празьке студентство на ґрунті
ідеї національного відродження шляхом копіткої культурно-національної пра-
ці, що й вдалося зробити ОБПС на початковому етапі своєї діяльності: при
організації були створені гурток марксистів, філія Товариства білоруської
школи, літературний та музично-драматичний гурток, видавався часопис
«Перавясла»19. Однак, через розбіжності у політичних поглядах у 1924 р.
ОБПС розкололося на декілька окремих груп. Спочатку від організації ві-
дійшов гурток марксистів на чолі з Я. Бобровичем, не сприйнявши ідею
Т. Гриба та його однодумців про створення замість ОБПС гуртка білорусів-
незалежників. Згодом Т. Гриба залишили й інші прихильники та однодумці,
невдоволені його некоректністю та нетерпимістю щодо своїх опонентів.

Після невдачі, пов’язаної з організацією гуртка білоруських незалеж-
ників, Т. Гриб долучився до створення українсько-білоруської організації
есерівського напрямку «Вільна громада». На початку своєї діяльності
у 1921 р. товариство, започатковане невеликою групою українського соціа-
лістичного студентства народницького напрямку, мало назву «Українське
академічне товариство соціялістів-революціонерів». Згодом, із заснуванням
філії організації у Подєбрадах та у зв’язку з бажанням приєднатися до її
складу «[...] лівих радикалів [..., як також для уможливлення вступу не
лише студентам, але й иншим товаришам, на спільних зборах 18.II.1923 р.
було змінено назву товариства на слідуючи: «Вільна громада» – товариство
української соціалістично революційної молоді»20. До недавнього часу су-
часні українські та білоруські історики мали обмаль відомостей про історію
заснування та діяльність названої вище організації. Вважалося, що сту-
дентську організацію білоруських есерів «Вільна громада» засновано
1924 р. та що вона була малоактивною у громадсько-політичному житті
білоруської емігрантської громади ЧСР. Ретельно вивчивши документи фон-
ду 3908, нами з’ясовано, що білоруські студенти-народники виявили бажання
співпрацювати з організацією «Вільна громада» наприкінці 1923 – на початку
1924 р., до складу якої увійшли згодом як «автономне товариство». У зв’язку
з цим у черговий раз було змінено і назву організації: «[...] відбулися в місяці
серпні-вересні 1923 р. троє зборів, на яких прийшло до створення товариства
під назвою «Спілка соціялістичної молоді «Вільна громада» в Празі», яка
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складалася з ряду автономних товариств. З деякими змінами був прийнятий
статут товариства [...]»21. У статуті чітко окреслювалася мета та завдання
товариства, а саме: «Критичне вивчення та пізнання ідеольогії революційного
соціялізму (народницької течії) та поширення її серед трудових мас – в пер-
шу чергу на своїй батьківщині, як необхідної ідеольогічної бази до міжна-
родної боротьби за знищення всякого ладу, який збудований на принципі
визиску та поневолення одних-другими [...]. Виховання критично думаючої
людини соціяліста – це мета нашої культурно-освідомлюючої праці» (під-
креслення у тексті – О. Я.)22. Для досягнення означеної мети товариство
ставило перед собою такі конкретні завдання: досліджувати історію та
діяльність міжнародного соціалістичного руху, завдання та методи рево-
люційного соціалізму, «бути у зв’язку з визвольним рухом трудових мас
нашої батьківщини й инших народів» та ін.

Помешкання «Вільної громади» було місцем зустрічей учасників на-
ціонально-визвольної боротьби в Україні та Білорусі із молоддю, що нав-
чалася в українських емігрантських та чеських вищих навчальних за-
кладах. На засіданнях організації українські та білоруські есери налагод-
жували контакти та співпрацю, переймали досвід ведення боротьби. Від
початку листопада 1923 р. до початку березня 1924 р. просвітницька ді-
яльність організації виявилася у проведенні 14 спільних зібрань, на яких
зачитано 19 рефератів, та декількох вечорів диспутів. Зокрема, перед
українською та білоруською громадою із науковими історичними та філо-
софськими доповідями виступали Т. Гриб: «Ідеї білоруського народниц-
тва», «Суспільство й особа в розумінню народників», «Перший білоруський
з’їзд та його роля в білоруському визвольному русі» П. Бодунова: «Мо-
ральне обличчя революції (замітки до твору Штейнберга)», М. Шаповал:
«Земельна справа в Галичині», «Міжнародні рушійні сили й Українська
проблема», Н. Григоріїв: «Роля Ради солдатських депутатів у 1917 р. в Ки-
їві», В. Винниченко: «Сучасне становище в Росії та на Україні й револю-
ційно-демократичний союз» та ін.2 3

Для популяризації ідеології народництва та поширення її у середовищі
української та білоруської еміграції, організація започаткувала видання не-
періодичного часопису «Життя». Він видавався літографським способом
у 1924–1925 рр. у Празі. Справа 8 фонду 3908 містить рукописи наукових
та публіцистичних розвідок, що надходили до редакції «Життя». Серед них
нами виявлено статтю Т. Гриба «Білорусь на переломі», перекладену в ре-
дакції часопису на українську мову. Вона призначалася, передусім, для укра-
їнських емігрантів, оскільки вони були мало поінформовані про політичну
ситуацію та культурне життя у Західній Білорусі, котра після підписання
Ризького мирного договору опинилася під владою Польщі. Тому, детально
охарактеризувавши підневільне становище білорусів, автор між рядків ніби
промовляв до небайдужих до власної долі та майбутнього своєї Батьківщини
українців, закликаючи їх до активної визвольної боротьби за незалежне май-
бутнє України (Див. додаток 1).

Діяльність «Вільної громади» високо поціновувала П. Бодунова, котра
також долучилася до культурно-просвітницького напрямку роботи органі-
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зації: «Гэта як бы школа народніцтва, – куды можа прыходзіць кожны, хто
цікавіцца, паслухаць даклады і дэбаты... уваходзяць туды і ўсе беларускія
і украінскія эсэры [...]. Разам тутака закладаецца моцны фундамент уза-
емаадносін паміж сацыялістычнай Украінай і такой жа Беларуссю. У бу-
дучыне такія знаемства і такое цеснае сяброўства памогуцьнам устанавіць
добрыя адносіны паміж маладымі нашымі рэспублікамі»24.

Наприкінці 1928 р. Т. Гриб звернувся із листом до декана історично-лі-
тературного відділу Українського високого педагогічного імені М. Драгоманова,
в якому попросив призначити його викладачем білоруської мови та літератури
в УВПІ (Див. додаток 2). Рішенням Професорської Ради УВПІ від 15 лютого
1929 р. його призначено позаштатним лектором білорусознавства кафедри
історії української літератури, якою завідував Л. Білецький. Однак, він працював
на цій посаді тільки навчальний семестр – до 1 липня 1929 р.25

У цьому контексті слід зупинитися на дискусійному питанні існування
при УВПІ кафедри білорусознавства. До недавнього часу воно було недо-
статньо вивчено сучасними українськими та білоруськими науковцями, хоч
із впевненістю говорилося, що кафедра білорусознавства існувала та що
очолював її Я. Станкевич. Детально дослідивши документи фонду 3792,
можемо стверджувати, що такої кафедри (як структурної одиниці УВПІ)
не існувало. Правда, задуми створити її у керівництва інституту все ж були.
Підтвердження цьому знаходимо у листі Я. Станкевича до ректора УВПІ,
датованого 5.II.1925 р. У ньому він просить призначити його лектором бі-
лоруської мови. Однак, йому було відмовлено у цьому, як такому, що «не
закінчив освіти [в цей час він навчався на філософському факультеті Кар-
лового університету – О. Я.]», а також через те, що «не з’ясована справа
з асігнуванням коштів на утримання катедри білорусознавства»26. . Керів-
ництво УВПІ та історично-літературного відділу, зокрема, вирішило від-
класти справу щодо організації кафедри на невизначений період, який, що-
правда, тривав лише рік. У січні 1926 р. Я. Станкевич знову звернувся із
листом до Сенату УВПІ, в якому повторив своє прохання про призначення
його викладачем, погодившись викладати білоруську мову безкоштовно.
Цього разу Професорська рада винесла позитивну ухвалу і, навіть, розпо-
рядилася асигнувати на її викладання 100 чеських крон на місяць27. Проте,
можемо висловити припущення, що Я. Станкевич до виконання своїх обо-
в’язків так і не приступив. Його прізвище та діяльність на посаді викладача,
а також і згадки про заснування та діяльність кафедра білорусознавства
відсутні у офіційних щорічних звітах ректора про діяльність інституту, звітах
про діяльність історично-літературного відділу, офіційному діловодстві та
інших документах інституту. Тому, на нашу думку, нині поки що можемо
говорити лише про викладання білоруської мови в УВПІ лише як окремого
необов’язкового предмета навчання.

Після припинення діяльності Т. Гриба на посаді викладача білоруська
мова в інституті більше не викладалася та і сама установа в 1928–1929 рр.
переживала не найкращі у матеріальному плані часи. У січні 1928 р. УВПІ
перепідпорядковано Міністерству народної освіти, яке розпочало поступове
скорочення дотацій інституту, що й призвело до його ліквідації у 1933 р.
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Український інститут громадознавства в Празі, співробітником якого
Т. Гриб був з 1927 р., засновано як приватну науково-дослідну установу
з ініціативи Микити Шаповала та при підтримці урядових кіл ЧСР. До літа
1925 р. організаційну роботу по створенню УІГ було завершено. Інститут
розпочав свою діяльність у складі трьох відділів: соціології і політики
(очолював М. Шаповал), економіки й техніки (В. Коваль), народознавства
(Н. Григоріїв). Очолював його М. Шаповал. Працівники УІГ поділялися
на дійсних членів, членів-кореспондентів та наукових співробітників. Окрім
уже вище згаданих українських науковців, працівниками його були
С. Шелухин, С. Русова, С. Бородаєвський, С. Гольдельман, А. Животко та
ін. З кінця 1920-х рр. в офіційних документах він уже називався Українським
соціологічним інститутом (УСІ)28. Із вдячним листом (датовано 9 листо-
пада 1927 р.) за прийняття його до складу співробітників УІГ Т. Гриб звер-
нувся до керівництва інституту, зауваживши, що вважає «[...] для сябе вя-
лікім гонарам быць чынным сябрам Украінскага Інстытуту Грамадазнаў-
ства і з радасьцю прыймаю найменавання [...]»29.

Т. Гриб активно включився у науково-дослідну роботу відділу народо-
знавства, член-кореспондентами та науковими співробітниками на той час,
окрім українців вже були й інші представники білоруської емігрантської гро-
мади30: В. Ластовський31, Й. Мамонько32, С. Бусел33.

Найбільш плідним періодом його наукової діяльності була друга поло-
вина 1920-х рр., що безпосередньо пов’язано з утворенням Білоруського
наукового комітету (БНК), роботу якого очолив саме Т. Гриб34.

У «Віснику Українського національного музею-архіву» за 1928 р. чи-
таємо: «[...] Тому що Білоруси ще не мають у Празі свого спеціального
приміщення, для збірання пам’яток, при Українському Національному Музеї-
Архіві утворено окремий білоруський відділ, яким керують самі білоруси»35.

Таким чином, уперше за час перебування у еміграції, білоруські нау-
ковці на професійному рівні розпочали збирання і систематизацію доку-
ментальних джерел і друкованих періодичних видань з історії, економіки,
культури, географії Білорусі. Важливими напрямками у діяльності БНК були
збирання джерел з історії білоруської національно-визвольної боротьби, по-
шук і систематизація нових документів з білорусознавства. Його співро-
бітники підготували та вивали збірник під назвою «Записки Білоруського
наукового комітету», до якого ввійшли твори Т. Гриба «Соціологічна теорія
народностей», «Соціологічна структура Білорусі» та ін. (Через брак коштів
його не вдалося видати). Бюлетень Українського національного музею-
архіву 1926 р. вмістив список осіб та окремих організацій, які цього року
надіслали до нього на зберігання свої документи. Окрім українських полі-
тичних і громадських діячів, установ та редакцій емігрантських періодичних
видань, зазначено також ім’я В. Ластовського, який долучився до збирання
архівних документів і, як зазначено в Бюлетні, надіслав свої матеріали до
цієї української науково-дослідної установи36.

Через скрутне матеріальне становище БНК самоліквідувався у 1930 р.
Його фонди згодом потрапили до білоруського відділу Слов’янської бібліо-
теки та Білоруського закордонного архіву у Празі (БЗА). Засновником БЗА
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у 1928 р. був М. Вершинін, після смерті якого посаду директора архіву
у 1934–1938 рр. обіймав Т. Гриб.

На жаль, нині маємо ще недостатньо відомостей про науково-дослідну
роботу Т. Гриба як співробітника УІГ та на посаді директора БЗА. Однак,
архівні пошуки тривають і є надія, що в найближчому часі з’являться нові
та важливі факти із біографії Т. Гриба періоду 1930-х рр.

«Празький» емігрантський період був важливим та переломним у житті
Т. Гриба. Завдяки його наполегливій та самовідданій праці на посадах керів-
ника Білоруського наукового комітету та Білоруського закордонного архіву
білоруським емігрантам у ЧСР вдалося започаткувати власну дослідницьку
роботу із збирання та вивчення документів з історії Білорусі. Т. Гриб згур-
тував навколо себе значну частину празького білоруського студентства,
заснував кількох молодіжних організацій есерівського напрямку, налагодити
культурну-просвітницьку роботу серед студентства. Він до кінця свого жит-
тя залишався переконаним незалежником, соціалістом-революціонером, то-
му із сумом констатував поразку національно-визвольної боротьби за вільну
незалежну Білоруську державу.

Т. Грибу не судилося повернутися з еміграції на Батьківщину. У листі
до П. Бодунової він писав: «Я або прыеду ў Менск як вольны грамадзянін,
або застануся на ўсё жыццё сваё эмігрантам [...]»37. Власні його слова
виявилися пророчими: 25 січня 1938 р. Т. Гриб помер у Празі, не закінчивши,
а лише розпочавши працю та боротьбу за вільну Білорусь...

Архівні документи у додатках подані у такій послідовності:
1. Томаш Гриб. Білорусь на переломі. Стаття, подана автором до ре-

дакції часопису «Життя» (1924–1925 рр.).
2. Лист Т. Гриба до керівництва Українського педагогічного інституту

імені М. Драгоманова в Празі. Виявлено автором цієї статті з особистої справи
Т. Гриба, сформованої після зарахування його на посаду лектора УВПІ.

3. Довідка про наукову роботу Т. Гриба, як співробітника Українського інсти-
туту громадознавства. Зберігається в особистій справі Т. Гриба – співробітника
УІГ. Довідка не датована. Також невідомо, з якою метою її складено.

У публікації збережено мову оригіналів, а також індивідуальні особли-
вості орфографії та пунктуації.

1 Ямкова О. Взаємовідносини та співпраця української і білоруської еміграції в Чехо-
Словаччині в 1920-х – 1930-х роках // Доповідь на Міжнародній конференції «Білорусь
у ХХ ст. Культура і політика» (4–5 листопада, 2004 р.), Торунь (Польща). Збірник матеріалів
конференції у друці; Зубко О. «Curriculum vitae» Вацлава Ластовського і Тамаша Гриба //
Білоруський історичний часопис. – 2003. – № 6.

2 Найдзюк Я., Касяк І. Беларусь учора й сяньня: Папулярны нарыс з гісторыі Белару-
сі. – Мн., 1993. – 414 с.

3 Лебедєва В. Пуцявінамі змагання і пакутаў: Палута Бадунова. – Мінск, 2004.
4 Рудовіч С. Час выбару. Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе. – Мінськ,

2001.
5 Чмарава М. Шляхі ўзаемнага пазнання: беларуская літэратура ў Чэхаславакіі (1920–

1945). – Магілёў, 2004.
6 Там само.
7 Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў // Там само. – С. 394–397.



112

Персоналії

8 Ляхоўскі У. Беларускія студэнцкія арганізацыі ў Чэхіі // Там само. – Мн., 2003. –
Т. 6. – Кн. 2. – С. 340–342.

9 Ліс А. Рыцар беларускай свабоды. Да стагодзя народзінаў Т. Грыба // Спадчына. –
1995. – № 4. – С. 80–87; Він же: Грыб Тамаш Тамашавіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. –
Мн., 1996. – Т. 3. – С. 161.

10 З рукапіснай спадчыны Тамаша Грыба (Прадмова, падрыхтоўка публікацыі і заўвагі
У. Ляхоўскага) // Спадчына. – 1996. – № 3. – С. 88–123.

11 ЦДАВО України, ф. 3793, оп. 1, спр. 266, арк. 2.
12 Б.С.Г. – Білоруська соціалістична громада
13 ЦДАВО України, ф. 3793, оп. 1, спр. 266, арк. 2 зв.
14 Там само, арк. 2 зв.–3.
15 Детальніше про білоруське студенство в українських вищих школах Чехо-Словаччини,

білоруські студентські гуртки, створення та діяльність Чесько-Українського комітету, див.:
Ямкова В. Беларускае студэнцтва ва ўкраынскіх вышэйшэх школах у Чэха-Славаччыне
ў 1920–1930-я гг. // Спадчына. – 2002. – № 5–6. – С. 109–121.

16 Про заснування та діяльність спільних українсько-білоруський організацій, това-
риств та гуртків емігрантів у міжвоєнній Чехо-Словаччині див.: Ямкова О. Культурно-
освітня і наукова білорусько-українська співпраця емігрантів в Чехо-Словаччині в 1920–
1930-х роках (сучасна історіографія) // Збірник Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досяг-
нення, проблеми та перспективи розвитку» (10–11 березня 2005 р.). – К., 2005.

17 Бодунова Полута (1885–1938), білоруська громадська та політична діячка, педагог.
Лідерка партії білоруських соціалістів-революціонерів. З 1923 по 1925 р. жила в Празі.
З 1923 р. – студентка історико-літературного відділу, підвідділу української мови та лі-
тератури УВПІ. 25 травня 1938 р. Особлива нарада НКВС засудила Бодунову до найвищої
міри покарання «за антирадянську агітацію...». Присуд було виконано 29 листопада 1938 р.
Літ.: Лебедєва В. Пуцявінамі змагання і пакутаў: Палута Бадунова, С. 61–69.

18 Красковська Людмила (1904–2000), археолог, етнограф. Студентка історико-літе-
ратурного відділу УВПІ, навчання на якому закінчила у 1929, отримавши диплом педагога
середніх шкіл. У 1930 р. закінчила навчання в докторантурі УВПІ, отримала титул доктора
історично-літературних наук. З 28.06.1930 р. призначена асистентом кафедри історії ми-
стецтва. В 1929–1930 рр. – співробітник національного музею в Празі, з 1931 – Словацького
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32 Мамонько Йосип (1889–1937), білоруський громадсько-політичний діяч. Член БПСР.
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а також документи з особистої справи Мамонько Й., опрацьовані та опубліковані автором,
див.: Ямкова В. Беларускае студэнцтва ва ўкраынскіх вышэйшэх школах у Чэха-Славаччыне
ў 1920-1930-я гг. // Спадчына. – 2002. – № 5–6. – С. 109–121.

33 Бусел Сергій (1901 – після 1939), білоруський громадсько-політичний діяч. Член
БПСР. З 1922 р. навчався в УГА, брав участь у громадсько-культурному житті біло-
руської громади в Празі. З 1923 р. навчався у Вищій технічній школі у Празі. Після
закінчення навчання переїжджає до Вільно, де заарештований НКВС у 1939 р. Подальша
його доля не відома. Про навчання в УГА, а також документи з особистої справи Бусла С.,
опрацьовані та опубліковані автором, див.: Ямкова В. Беларускае студэнцтва ва ўкраын-
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34 Про створення та діяльність УНМА див. публікацію: Палієнко М. Український
національний музей-архів у Празі (1923–1930): історія створення та основні напрямки ді-
яльності // Студії з архів. справи та документознавства. – 2004. – Т. 11. – С. 13–24.

35 ЦДАВО України, ф. 4018, оп. 1, спр. 7, арк. 40.
36 Там само, арк. 6.
37 Ліс А. Рыцар беларускай свабоды... – С. 87.

№ 1
СТАТТЯ ТОМАША ГРИБА «БІЛОРУСЬ НА ПЕРЕЛОМІ1»

Білорусь переживає тяжку пору спроби. Жорстоко розірвана на частини
Ризьким договором між більшовицькою Московщиною та Польщею
Білорусь знаходиться під владою польської шляхти з одного боку та Мос-
ковсько-більшовицьких комісарів з другого.

У Західній Білорусі (губ[ерні] Гродненська, Віленська і частини Мін-
ської) безмежно панує диктатура польських поміщиків та шляхти. Вся вла-
да належить воєводам старостам та назначеним війтам у розпорядження
котрих варшавський уряд дає війська і державну поліцію для проведення
«пацифікації» краю й винищення «антипанствових» настроїв. Білоруський
народ, одвічний мешканець краю, позбавлений усіх людських прав, волі та
самодіяльності. Ще до цеї пори не переведена реформа в справі народних
самоврядувань. Свідомо й планово зруйнована кооперація; зачинені біло-
руські школи; розігнані громадські й культурні установи.
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Але за те всі в’язниці переповнені білоруською інтелігенцією, селянством
та робітниками, тримаючи роками без суду і слідства. Відносини до арештованих
надзвичайні: морять голодом, бють, тримають в негігієничних умовинах.

В обставинах нерівного змагання з окупантами під час виборів до вар-
шавського Сойму була надія, що білоруські депутати, стоючи на грунті
конституції польської «демократичної» республіки, в тій чи иншій мірі обо-
ронять культурні, політичні та соціальні права білоруського народу; зможуть
з соймової трибуни виявити весь той ґвалт, насильства та сваволю, котрі
робляться над працюючим людом місцевим урядом.

Але тільки тепер висвітлилося, що конституція польської держави є тіль-
ки на папері, а незайманість послів до Сойму – то порожний звук. Бути
членом Сойму й належати до опозиції це значить – бути першими канди-
датом у в’язницю. Навіть і без Сойму заберуть і посадять. Замість у Соймі
засідати – понадають в’язниці. Так сталося з білоруським депутатом Сер-
гієм Бараном, який був обраний од Городенщини. Його заарештували й по-
садили до в’язниці. Навіть був закований у кандали. Це все робилося за
розпорядженням уряду. Сойм буцім то цього не знає. А інтелігенція послів
з білоруського Клюбу в цій справі залишається без ніяких наслідків. Сергій
Баран був заарештований і посаджений до в’язниці за приналежність до
білоруської партії Соц[іалістів]-рев[олюціонерів], яка домагається прав на
землю, а також і повноти влади для білоруського народу.

Разом з С. Бараном заарештовані і другі товариші Б.П.С.Р. Степан
Жабинов, Віра Маслівська та інші. Білостоцький окружний Суд їх засудив
до декілька літ каторги.

В теперішній час піднявся гомін з приводу протесту французьких гро-
мадсько-політичних і культурних діячів проти «білого» терору у Польщі.
І ось оборонцями цього терору виступили ніхто інший, як П.П.С. Це для
нас зовсім зрозуміло. Ці пани і в данім випадку залишають вірними собі.
Це ж П.П.С., як вірні слуги клерикально-поміщицької буржуазії, весь час
активно підтримували імпериалістичну політику, вони ж разом з ендеками
творили так звану «Середню Литву», а тепер посилають на білоруські землі
кольоністів, щоби штучно створити на «кресах» польську військову шляхту.

Це ж ніхто инший, як Недзялковський добре знає відносини на «кре-
сах»; в році 1919, щоб оправдати експанзію Польського імперіалізму на
схід, доводить існування «білопольської» нації. Це друкувалося в Цент-
ральному органі П.П.С. «Работніку» (усіх білорусинів католиків пан Нед-
зялковський залічує до придуманої ним «білопольської» нації).

Дуже характерним є те, що П.П.С. тепер виступає проти територіяльної
автономії Західньої Білорусі. Вони це тим пояснюють, що Білорусини мало
зорганізовані й не мають досить інтелігенції й т. д. Таким чином Білорусинам
можно найбільше дати це культурну автономію [підкреслення в тексті – О. Я.].

Характерним у цьому є те, що П.П.С. у кінці року 1919 і року 1920, (це
під час війни!) – відкрито виступали зі своїми «симпатіями» і підтримували
«незалежність» Білорусі.

Значить тут причина не в цьому, що Білоруси замало мають інтелігенції
і слабо організовані, а в чому иншому.
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Причина, яка примушує П.П.С. виступати проти територіяльної авто-
номії Західної Білорусі ховається в цих же самих кольоністах. Справа ясна –
хай тільки буде скликаний у Вільні Білоруський Краєвий Сойм, до якого не
дивлячись на ріжні комбінації влади, попаде переважна більшість білору-
ських селян – то коли першою постановою буде обяднання всіх Білоруських
земель у незалежну Білоруську республіку, то другою – передача всієї землі
без усякого викупа тим, хто на ній працює й безперечно спинення всякої
кольонізації.

Тому, боронячи інтереси польських поміщиків на Білорусі та інтереси
кольоністів і сваволю урядників, П.П.С. виступають проти білоруського
працюючого селянства; зявляються заїлими ворогами білоруських пра-
цюючих громад. П.П.С. більші вороги чим ендеки. Ті відкрито виступають
і кажуть, що для розвитку польської нації необхідно очистити терени для
польонізації на східних «кресах» Польщі (наприклад Стадницький та инші),
а П.П.С. робить ту ж саму брудну й ганебну справу «очищення» способом
«винищення», намагаючися все це прикрити великими й святими гаслами
соціялізму та демократії. Туманять народ. Ошукують інтелігенцію. Закла-
дають товариства у Вільні: «Білорусько-Польське зближення».

Є ще серед білорусинів люди, котрі ніяк не можуть звільнитися від
віри в польську «демократію». Але факти життя поступово руйнують цю
віру білоруської інтелігенції, вихованої на традиції польського загального
змагання «за нашу й вашу волю». Так звана польська орієнтація загального
визволення може бути тільки одна: на свої власні сили. Це добре собі усві-
домив білоруський посольський Клюб у польському Соймі, котрий у своїх
декляраціях ясно каже: Стоючи на грунті самовизначення народів білору-
ський посольський Клюб домагається цього права й для Білоруського на-
роду, обєднання всіх білоруських земель у незалежну Білоруську республіку.

В сучасний мент, коли Західня Білорусь знаходиться під владою Польщі,
то стоючи на цім основнім грунті, що Білоруські землі вся влада належить
білоруському народові, домагається територіальної автономії з Краєвид
соймом у Вільні. Це що стосується Західньої Білорусі. А що на Сході? На
Сході теж саме тільки в иншій формі.

Там є Р.К.П. подібна та споріднена з П.П.С. Це приятелька навіть
у дрібницях. Так Р.К.П., як і П.П.С. спритно вміють знайти гарні кличі на
всяку брехню, однакове насильство та ошуканство підводять до прінціпу.

Візьмемо для прикладу утворення так званої Радянської Білорусі
з шістьох повітів бувшої Мінської губернії.

Самовизначення Білорусі необхідно було для закордонної політики Мос-
ковського Совнаркому, особливо при переговорах з Польщею у році 1920.
Довго не думають а складають у Москві «білоруський» Раднарком, вида-
ють відповідний декрет і готова «Незалежна» Білоруська Соціалістична
Радянська Республіка.

Білоруський працюючий люд отримує признання й здійснення права на
самовизначення, включно до відділення, але разом з тим прилучається до
єдиної неділимої С.С.С. Все це робиться дуже спритно, скоро й по «рево-
люційному». Фікція утворена. Але ж на цей раз майстри у фальшуванні
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себе ошукали. Фікція зачинає робитися реальністю. Цього вимагає народна
воля. Білоруський селянин і робітник особливо ж червоноармійці з Моги-
лівщини, Вітебщини та Смоленщини отверто почали домагатися, про що
мусив признатися за Зїзді Рад Білорусії голова Раднаркому Червяков, при-
лучення до Радянської Білорусії під загальним гаслом: «Даеш Совіцьку
Білорусь». У Москві до цього поставилися вороже, але й примушені були
піти на компроміс й долучили до Совіцької Білорусі частину бувшої Моги-
лівщини та Вітебщини.

Але й тут не обійшлося без крутійства, Гомель і Смоленск, як най-
більше економічно й культурно розвинені центри Східної Білорусі, залиши-
лися не прилучені. Чому так? А це дуже ясно й просто: московські більшо-
вицькі комісари тримаються старої Московської традиції: «Тащі і нє пущай».
Вони цим хочуть і на далі тримати Білорусь в економічній та культурній
залежності від Москви.

Чи вдається їм це?
Об’єднання Білоруських земель уже почалося, це об’єднання почалося

з низу, як і весь визвольний рух з гущі працюючих білоруських громад.
Білоруський народ начав творити нову власну історію. Росте та поширю-
ється національна та соціальна свідомість. Твориться нова культурна інди-
відуальність. З самих низів трудового народу виходить інтелігенція, котра
добре знає свою мету й завдання. Гасло: «Ні польських панів, ні московських
комісарів» переіначивши «Ні Мокви ні Варшави» є народнє гасло. Це є вияв
свідомої волі білоруських працюючих громад, які тільки в незалежности
соборної Білорусі бачать здійснення всіх своїх змагань та потреб.

Т. Гриб
ЦДАВО України, ф. 3908, оп. 1, спр. 8, арк. 105–110.

№ 2

ЗАЯВА Т. ГРИБА ПРО ПРИЙНЯТТЯ НА ПОСАДУ ЛЕКТОРА
БІЛОРУСОЗНАВСТВА ІСТОРИЧНО-ЛІТЕРАТУРНОГО ВІДДІЛУ

УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ В ПРАЗІ

10 листопада 1928 р.

Яго дастойнасьці пану дзекану гістарычна-літэратурнага аддзелу
Украінскага Пэдагагічнага Інстытуту імя М. Драгаманава ў Празе.

Д-ра філозофіі Тамаша Грыба
Даведаўшыся аб тым, што на гістарычна-літэратурным аддзеле Вы-

сокага Украінскага Пэдагагічнага Інстытуту імя М. Драгаманава ў Празе
мае быць у хуткім часе аткрыта лектура Беларусазнаўства: беларуская
мовы і літэратуры, гэтым маю гонар зьвярнуцца да Вас, Пане Декане,
з просьбаю аб прыняцці [...] маей кандыдатуры на гэту пасаду.

Д-р Тамаш Грыб
ЦДАВО України, ф. 3972, оп. 1, спр. 249, арк. 1.
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№ 3

ДОВІДКА ПРО Т. ГРИБА

Др. Т. Гриб. – Визначний представник білоруського визвольного руху.
Мав постійний контакт з Українським Соціологічним Інститутом. В р.р.
1927–28 працював в науково-методологічному семінарі Інституту, потім
у відділі Народознавства. Організував та був провідником кабінету Біло-
русознавства (Кривічезнавства) при Українському Соціологічному
Інституті. В цьому кабінеті працювали молоді білоруські сили. Брав активну
участь в загальній науковій праці Інституту, що виявилося в його доповідях
на теми суспільно-політичного характеру, брав живу участь в дискусіях на
доповіді інших членів інституту – головно в галузі суспільно-політичній.

Ще на передодні смерти мав призначеним його виклад в Інституті на
тему про сучасне становище в сов. Білорусі.

ЦДАВО України, ф. 3793, оп. 1, спр. 266, арк. 4.

1 Примітка редакції: «Переклад із білоруської. Ця стаття молодого соціялістичного
білоруського діяча Т. Гриба тим цікава для нас українців, що показує, що доля білоруського
й українського народу є майже однакова. Тому оба народи мусять себе взаїмно інформувати
й спомагати».

Лариса Андрієвська

ДЕЯКІ ДЖЕРЕЛА ДО ОСТАННЬОГО ПЕРІОДУ
ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ А. К. РЖЕПЕЦЬКОГО,

МІНІСТРА ФІНАНСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Ім’я Антона Карловича Ржепецького, як і більшості його соратників-
урядовців Української Держави - нині майже забуте, відоме, хіба що,
вузькому колу фахівців. Причиною цього була не лише ідеологічна специфіка
радянської історичної науки, а й, на жаль, упереджене ставлення до цих
урядовців істориків української діаспори, здебільшого діячів УНР, які
однозначно розцінювали державу гетьмана П. Скоропадського як ворожу
українському народові. Таку наукову необ’єктивність першим визначив
і спробував виправити відомий політичний діяч доби українських визвольних
змагань 1917–1921 рр., історик Д. Дорошенко. У передмові до 2-го тому
«Історії України 1917–1923 рр.» він зазначив: «Хоча за останній десяток
років появилося немало ріжних споминів і записок про цей період, але майже
всі вони писані людьми ворожими до Гетьманства, (як чужими, так і своїми),
з спеціальною метою його понизити й зогидити... Може числені документи
й фактичні вказівки, зібрані в моїй книзі, допоможуть пролити світло правди
на цей період...»1. Сучасні дослідники історії Української революції більше
уваги приділяють персоналіям доби Центральної Ради та Директорії. За
останні роки надруковано лише одну невеличку розвідку довідкового ха-
рактеру про А. К. Ржепецького, вміщену у загальному збірнику2. Пропо-
нована добірка документів має на меті привернути увагу до постаті цоьго
відомого фінансиста, громадського діяча, спростувати хибну оцінку його
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як монархіста-антиукраїнця та уточнити окремі маловідомі факти з його
біографії.

А. Ржепецький народився 1868 р. у м. Києві (док. № 1) у шляхетській
родині, що давно і міцно осіла в Україні. У перші десятиліття ХХ ст. він став
авторитетним серед киян громадським діячем: обирався до міської думи,
працював у кредитних спілках, доброчинних товариствах та комісії з виборів
до Державної думи. Його знали як чесну порядну людину, здатну беззасте-
режно боронити права та свободи громади3. Політичні уподобання А. К. Рже-
пецького визначалися його членством у партії конституційних демократів,
яка не зовсім прихильно ставилась до ідеї самостійності Української Держави
гетьмана П. Скоропадського. Однак Антон Карлович прийняв пропозицію
обійняти посаду міністра фінансів у сформованому новою владою уряді. Своє
рішення у виступі перед однопартійцями на з’їзді в травні 1918 р. він обґрун-
тував так: «...Я увійшов до міністерства тому, що, обміркувавши питання
про добробут країни, прийшов до переконання, що можемо існувати тільки
відокремившись від Росії»4. Він був єдиним міністром в уряді Української
Держави, який незмінно залишався на цій посаді впродовж усього її існування,
хоча склад кабінету за цей період змінювався тричі.

Окреслюючи пріорітетні завдання фінансової політики Української Дер-
жави, новий міністр заявив: «Найголовнішою і негайною турботою мініс-
терства фінансів є збільшення готівки грошових знаків, але не шляхом без-
кінечного їх випуску, а залученням грошей з села... Для одержання обігових
грошей потрібно: 1) відновити і розвинути фабрично-заводську та гірничу
промисловість, 2) встановити монополію цукрову, тютюнову, винну, сірникову
і т. д., 3) збільшити і дійсно стягнути податки, 4) збільшити гербовий і крі-
посний збори, 4) вжити заходів до посилення внесків до ощадних кас»5.

Не вдаючись до докорінних реформ та різких змін, новий міністр дбай-
ливо, як добрий господар, облаштовував фінансові справи держави. За його
безпосередньоїю участю усього за півроку було розроблено державний
бюджет (незележній Польщі для цього знадобилося шість років)6; створено
чітку мережу держваних фінансових установ – засновано Державний банк
та його контори і відділення по всій території України, створено Державний
земельний банк, врегульовано діяльність комерційних акціонерних банків
та інших приватних фінансових інституцій; налагоджено систему податкових
та митних зборів, яка за 1917–1918 рр. була майже повністю зруйнована;
започатковано грошову реформу, спрямовану на витіснення російських руб-
лів з готівкового обігу на території України та запровадження власної валю-
ти, виділено значні кошти на боротьбу з фальшуванням грошей; організовано
митну службу та експедицію заготівлі державних цінних паперів. Найкра-
щим показником роботи А. К. Ржепецького та очолюваного ним міністер-
ства були стабільність і високий курс української грошової одиниці – кар-
бованця – навіть у найскрутніші періоди існування даржави.

Сучасники відзначали особливу ощадливість А. Ржепецького у став-
ленні до державного скарбу і майна та ретельність у виконанні службових
обов’язків. Його колега, міністр закордонних справ Української Держави
Д. Дорошенко, згадував: «...Мені дуже заімпонувала та його дбайливість
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про добробут Української Держави, та його завзятість, з якою він обстоював
українські фінансові інтереси під час переговорів з німцями в справі торго-
вельної і фінансової конвенції. Особливо ж подобалась мені позиція Ржепе-
цького в справі наших окраїн, його так би мовити український імперіалізм,
який виявився особливо в кримському питанні... Я мусів визнати, за ним,
навіть коли він виступав моїм антагоністом, одвертість, щирість, а головне –
дуже совісне, просто таки горяче відношення до своїх обовязків в україн-
ській державній роботі»7. Відомий фахівець з питань фінансів Х. Лебідь-
Юрчик, який очолював департаменти Державної Скарбниці УНР та Укра-
їнської Держави, характеризуючи бюджетно-грошову систему доби геть-
манату, зазначив: «Фінансове управління України знаходилось в досить міц-
них руках міністерства фінансів, яке не відмовляло кредитів на заспокоєння
дійсних державних потреб, але енергійно охороняло державний скарб від
замахів на марнотратство і надужиття. З цих причин наше фінансове гос-
подарство мало всі ознаки правильного державного господарювання»8. З ве-
ликою повагою і вдячністю відгукувався про діяльність міністра фінансів
гетьман Української Держави П. Скоропадський у своїх «Спогадах»9.

Після падіння гетьманату і відновлення Української Народної Респуб-
ліки Директорія видала наказ про арешт колишніх міністрів Української
Держави та створила спеціальну комісію для розслідування їхньої діяль-
ності10. У січні 1919 р. А. Ржепецького був заарештовано і ув’язнено
в Лук’янівській в’язниці. Йому, як і кільком іншим міністрам та трваришам
(заступникам) міністрів, було висунуто звинувачення у спробі скасувати
українську державність та приєднати Україну до Московської держави,
в організації збройного опору війскам Директорії (створенні армії, проведенні
мобілізації до війська, фінансуванні воєнних витрат), насильницькому ска-
суванні УНР тощо. Антон Карлович ці звинувачення відхилив і винним
себе не визнав (док. 1). Його прихильність до української справи підтвер-
дили свідки (док. 2). Слідчі Верховної комісії з цим не погдились і продов-
жували утримувати його під арештом: спочатку в Києві, потім – у Жмеринці.
Несправедливість звинувачення, невизначеність обстановки (війська Дирек-
торії продовжували відступати на захід під натиском більшовиків), важкі
умови ув’язнення (серед зими заарештованих тримали просто на станції
у залізничному вагоні) спричинили різке погіршення стану здоров’я А. Рже-
пецького (док. 3, 4, 5) і викликали необхідність переведення його до місцевого
залізничного шпиталю (док. 6) для лікування. Інших його товаришів по ув’яз-
ненню відправили до Кам’янця-Подільського, а Верховна слідча комісія
переїхала аж у Рівне. Коли ж у квітні 1919 р. слідчі почали розшукувати
звільнених без їхнього відома в’язнів, вирішили поцікавитися й долею А. Рже-
пецького. З’ясувати її виявилося неможливим – Жмеринка на той час була
зайнята більшовиками. Довелося повірити чуткам, за якими хворий помер у
Жмеринській залізничній лікарні (док. 7). Оскільки після цього ім’я колишнього
міністра фінансів зникає з політичної арени, а сучасні довідники або зовсім
не вказують років його народження та смерті, або зазначають їх як невідомі11,
то подібні чутки слід визнати правдивими і за час смерті А. Ржепецького
можна вважати період між 6 березня – 13 червня 1919 р.
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Документи публікуються вперше. Документ № 1 частково подається
(в частині запису свідчень А. Ржепецького) у перекладі з російської мови.
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№ 1

ПРОТОКОЛ № 4 ДОПИТУ А. К. РЖЕПЕЦЬКОГО ЧЛЕНОМ
ВЕРХОВНОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ УНР І. Ю. ЧЕРКАСЬКИМ

У КИЇВСЬКІЙ ЛУК’ЯНІВСЬКІЙ В’ЯЗНИЦІ

16 січня 1919 р., Київ
Член Верховної слідчої комісії І. Ю. Черкаський допитував нижчеза-

значеного як винуватця по 100 арт[икулу] Карного Статуту і він показав:
звуть мене Антон Карлович Ржепецький, 50 років, православного віроспо-
відання, народився у місті Києві, громадянин Української Держави, земельної
власності не маю, володію будинком у місті Києві, Софійська площа, буди-
нок № 21, поточний рахунок маю у Російському для зовнішньої торгівлі
банку, одружений, маю сина, 23 років, Миколу. Під судом та слідством не
перебував. У пред’явлених мені звинуваченнях за 100 ст[аттею] Карн[ого]
Ст[атуту] себе не визнаю.

Київська міська кредитна спілка одержала запрошення від організа-
ційного комітету з утворення союзу промисловості і торгівлі з проханням
надіслти свого предстаника, таке ж звернення було розіслане усім банкам.
Представником від кредитної спілки був обраний я, як голова правління,
через деякий час я був присутнім на засіданні, на котрому, не пам’ятаю
хто, запропонував питання, чи не погодився б я прийняти пост міністра
фінансів, якби це мені запропонували, на що я відповів згодою. Це засідання,
на якому я був присутній, проходило після обрання Гетьмана в приміщенні
товариства цукрозаводчиків. На цьому засіданні обговорювалося питання
про членські внески від різних підприємств, що входять до складу союзу.
Пропозиція була мені зроблена після засідання кимось з учасників під час
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розмови і кимось із тих, що розмовляли, я пригадати не можу; розмова
носила чисто приватний характер. За день, чи два, відбулося засідання
кооперативів власників будинків у приміщенні товариства взаємного кредиту
на Миколаївській вулиці (кімната № 4) годині о 10-й вечора. Туди приїхав
М. П. Василенко1, який був членом правління цього тов[ариства] вз[аєм-
ного] кр[едиту], та повідомив мені, що я запрошений на пост міністра фі-
нансів і сказав, що перше засідання буде сьогодні об 11-й год[ині] вечора.
Через деякий час ми туди (в будинок кол[ишньго] Генер[ал]-Губерн[атора])
разом поїхали.

Це засідання було без Лизогуба2. З Гетьманом Cкоропадським до цьо-
го я не був знайомим, і вперше побачив його цього дня. Раніше я з Гетьма-
ном не розмовляв. Ні до запрошення мене до складу Кабінету, ні після, жодна
організація мені ніяких умов не виставляла і зі свого боку я не ставив.

По Міністерству фінансів при мені було засновано низку державних
установ, як то: були вироблені статути Державного українського кредитного
банку, Українського державного земельнго банку, заснована Експедиція
заготовлення кредитних білетів і державних паперів, для чого була придбана
особлива будівля, проведений ремонт, встановлені машини і розпочата ро-
бота (приміщення арештантських відділень). Було звернено увагу на швид-
ку організацію прикордонної сторожі і митниць, які до мене майже не існу-
вали. Було закладено початки до виділення приватних банків та приватних
залізниць в українські установи. Було запропоновано директорам департа-
ментів при призначенні на службу приймати переважно уродженців України.
Було приділено особливу увагу Українбанку, збільшенням йому кредитів
і дозволом відкрити цілу низку його відділень. Таким чином, усі заходи,
здійснені по Міністерству фінансів, були спрямовані до створення Україн-
ської Держави.

Як Міністр фінансів я вів політику чисто ділову, не надаючи переваги
жодному класу населення; я старався підняти промисловість, аби дати
населенню все необхідне і зібрати у населення накопичені ним грошові
знаки. Але, надаючи допомогу промисловості, я не брав до уваги інтереси
окремих осіб чи акціонерних товариств. Так, наприклад, сприяючи цукровій
промисловості, я не віддав цукрозаводчикам чорної меляси3, необхідної
для держави, хоча до цього деякі заводчики прагнули.

Я жодним чином не міг прагнути до підпорядкувння України російській
владі, вважаючи, що Україна повинна мати свій уряд, свій сейм, свої дер-
жавні установи; що стосується федерації, то я вважав, що вирішення цього
питання повинне робитися сеймом, до найшвидшого скликання котрого ми
й прагнули. При чому сейм, зрозуміло, міг вирішити це питання в позитив-
ному і негативному вигляді, т[ак] я[к] Рада Міністрів вважала і ухвалила,
що сейму належить право установчих зборів.

Що стосується записки десяти міністрів4, які були під час укладання
записки уже у відставці, то вона не носила характер урядовий, а приватний,
і, вірогідно, не підлягала публікації, а тільки оголошенню в Раді Міністрів
та повинна була вказати, що міністри, які її підписали, не вважали за можливе
ставитися байдуже до іншої частини Росії, але ця записка не передбачала
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розповсюдження їхнього погляду на Державність України; що стосуєься
декларації 3-го Кабінету5, то як я вже зазначив, що Кабінет не передбачав
її фактично здійснювати, а пояснював лише думку Кабінету з питання мож-
ливості майбутньої федерації з російською державою, при збереженні дер-
жавності України; стосовно форми федерації ніхто не висловлювався.

Що стосується організації загонів добровільних і призивних, то такі
Рада Міністрів створювала для захисту існуючого тоді ладу, вважаючи,
що будь-який уряд захищає той лад, котрому він служить, при чому це був
захист, а не боротьба проти самостійності України.

Призначення графа Келлера6 відбулося без мого відома і участі, графа
Келлера до призначення я зовсім не знав, проти його призначення з великими
правами я та інші міністри заперечували, конфлікти між нами виникли вже
найближчими днями і Рада Міністрів вказала гр[афу] Келлеру, що подальша
спільна робота є неможливою, чому гр[аф] Келлер і пішов, до чого прислу-
жилося байдуже* ставлення гр[афа] Келлера до української спрямованості
Кабінету.

Відносно асигнування 14 міл[іонів] на продовольство для німецьких
військ можу заявити, що доповіді не пам’ятаю, але ніякої суми на це виділено
не було.

Входячи до третього Кабінету, я не вважав, що політика його розходи-
ться з політикою попередніх кабінетів.

Стосовно судових реформ, утворення Сенату та інших установ ніякого
свідчення дати не можу, бо в цих питаннях вважаю себе необізнаним.

Я прагнув весь час до введення української валюти, для цього енергійно
наполягав на друкуванні грошових знаків у Німеччині і утворив українську
експедицію заготовлення державних цінностей; було вжито цілу низку за-
ходів: друкування банкнот для обміну російських знаків на українські, штем-
пелювання російських знаків великих купюр та інше, але самий обмін не
був проведений, бо ж Німеччина не могла надрукувати достатньої кількості
знаків, а експедиція українська через технічні умови тільки останнім часом
стала виготовляти українські грошові знаки у розмірі, що перевищує що-
денний вжиток. Для того, аби приступити до обміну, потрібно було мати
близько 5 м[іліа]рдів – такої кількості не було. І якщо в теперішній час
нинішній уряд щось зробить у цьому відношенні, то він вигідно скористається
усім мною з цієї операції підготовленим матеріалом. В усякому разі цей
варіант був ретельно розроблеий і тільки технічно не міг бути до цього
часу можливий.

Відносно автокефалії можу сказати, що вважаю деякі зносини автоке-
фальної духовної організації української з патріархом такими, що не можуть
порушувати державності Української, як не порушується главенством Папи
самостійність цілого ряду держав; хто призначався з духовних осіб мені не
було відомо.

На створення української армії Рада Міністрів передбачила понад
1 м[іліа]рд карбованців, але чому вони не були до теперішнього часу <не-

* В тексті документа закреслено слово «негативне» і виправлене на «байдуже».
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розбірливо> точно невідомо. Про призначення в армії і звільнення з неї
офіцерів і лікарів-українців мені нічого не відомо.

Війська Директорії вступили до Києва у суботу, майже за 6 днів до
цього, т[обто] у понеділок, Рада Міністрів вирішила вступити в переговори
з Директорією.

До жодних монархічних партій я ніколи не належав; двадцять років
був міським гласним і 18 років – губернським гласним, маю почесний адрес
від службовців торгово-промислових установ за введеня 8 г[один] роботи
комісією при міській Думі, головою якої я був; в моєму духовному заповіті,
який складений мною 2 роки тому, я зазначив, що всі мої статки, у випадку
смерті сина, перейдуть на потреби робітників за вказівкою Думи.

Був головою Ради громадських діячів при міському виконавчому ко-
мітеті після російської революції.

Допомагав біженцям-галичанам, які в кількості двох тисяч чоловік,
голодні і хворі на тиф, були розміщені у Контрактовому домі; свідком у цій
справі може бути галичанка Вітер, яка тепер служить у біженецькому де-
партаменті.

Більше нічого показати не маю. Освіту одержав середню.
Свідчення писав власноруч.

[А. Ржепецький]
Для арешту мого з’явився добровільно.

[А. Ржепецький]
Член Верховної слідчої комісії

[І. Черкаський]
№ 2

ПРОТОКОЛ № 12 ЗАСІДАННЯ ВЕРХОВНОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ
В СПРАВІ ОБВИНУВАЧЕНОГО А. К. РЖЕПЕЦЬКОГО

16 січня 1919 р., Київ

Член Верховної слідчої комісії І. Ю. Черкаський, допитавши Антона
Карловича Ржепецького, як винуватого по 100 арт[икулу] Статуту Карного,
і прийнявши на увагу, що він обвинувачується в тяжкому злочині, хоч і не
визнає себе в ньому винуватим, але досить улічається обставинами діла
та актами Ради Міністрів, у якій брав участь як Міністр фінансів
Української Держави, що проживання п[ана] Ржепецького на волі може ва-
дити справі та загрожувати самій Українській Народній Республіці, керу-
ючись 416-421 арт[икулами] [Статуту] [Карного], суд постановив:

засобом забезпечення Антону Карловичу Ржепецькому ухилятись від
слідства та суду по цій справі вибрати держання під сторожею в Лук’янів-
ськівській в’язниці.

Член Верховної слідчої комісії
[І. Черкаський]

Постанова мені прочитана і порядок її оскарження мені з’ясований
[А. Ржепецький]

ЦДАВО України, ф. 1125, оп. 1, спр. 3, арк. 57–60 зв.
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№ 3

ПРОТОКОЛ № 27 ДОПИТУ М. О. ВІТЕР,
СВІДКА У СПРАВІ А. К. РЖЕПЕЦЬКОГО

20 січня 1919 р., Київ
Член Верховної слідчої комісії І. Ю. Черкаський допитує нижчезазна-

чену з виконанням 443 арт[икулу] Стат[уту] Карн[ого] судов[ого] і вона
показала:

Марія Олександрівна Вітер, 40 р[оків], греко-католицької віри, живу
у Михайлівському монастирі (Трьохсвятительська, 4), пом[ешкання] 7, кор-
пус 1, для Ржепецького чужа.

Â 1915* році я познайомилась з п[аном] Ржепецьким як головою Таті-
анівського комітету7 і працювала до квітня 1918 року. Яко член Ради Таті-
анівського комітету у Києві я п[ана] Ржепецького знаю яко чоловіка й гро-
мадського діяча, але не політика. Взагалі я можу сказати, що він не політик.
За час мого співробітництва з ним я переконалась, що він чоловік чесний
і до його рук не прилипала жодна громадська копійка. До українців на той
час він ставився дуже приязно, бо коли я у 1915** році подала доклад у справі
допомоги дітям біженців на українській мові і мій начальник негативно
віднісся до того, що доклад написаний українською мовою, то п[ан] Рже-
пецький на засіданні докоряв тому панові: «Як можна вороже ставитися до
української мови, котру я назвав би навіть мовою соловія». Дані галичани,
які не хотіли звертатися до «Прикарпатської Руси» за захистом, мали свого
захисника в панові А. К. Ржепецькому і він їм усім, як міг, допомагав.

Якби п[ан] Ржепецький почував себе винуватим , то він втік би з Києва,
як це зробили инші. Я знаю, що німецьке командування пропонувало його
провезти до Одеси і нарядило навіть для цього свого коменданта, але Рже-
пецький одказався. Я це знаю од самого коменданта.

З того часу як Ржепецький став Гетьманським міністром, я з ним не
бачилася ні разу.

Коли склався перший Кабінет Міністрів*** гетьманський, то загальна
опінія була така, що у склад кабінету пішли люди, що багато зла зроблять
Україні, але про Ржепецького казали, що він у тому складі міністрів буде
найменш шкідливим для України, бо то чоловік діла.

Більше нічого по справі сказати не маю. Показання мені прочитано
і я визнаю, що воно з моїх слів записане правильно.

Марія Олександрівна Вітер
Член Верховної слідчої комісії

Черкаський
ЦДАВО України, ф. 1125, оп. 1, спр. 3, арк. 143–143 зв.

* В тексті помилково вказано «1815».
** В тексті помилково вказано «1815».
*** Слово «Міністрів» вписане над рядком.
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№ 4

ПРОТОКОЛ ПРО ЗАХВОРЮВАННЯ А. К. РЖЕПЕЦЬКОГО
ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ЛІКУВАННЯ

 27 лютого 1919 р., Жмеринка
До Верховної слідчої комісії звернулася сестра милосердя Датського

Червоного Хреста, що перебувала при заарештованих б[увших] міністрах
Варун-Секретові8, Гаврилові9 та Ненарокомові10 і заявила, що Ржепецький
хворий і дуже зле себе почуває, через що вимагала переводу його до лікарні.

[Підпис]
ЦДАВО України, ф. 1125, оп. 1, спр. 3, арк. 225.

№ 5

ЗАПИСКА ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ
ДО СТАРШОГО ЛІКАРЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ЛІКАРНІ СТАНЦІЇ ЖМЕРИНКА

27 лютого 1919 р., Жмеринка

Верховна слідча комісія прохає Вас негайно оглянути заарештованих
бувших міністрів гетьманського уряду: Гербеля11 , Ржепецького і Варун-
Секрета, котрі жалуються на стан свого здоровля, і дати свій висновок
комісії.

За Голову Верховної слідчої комісії
 Ботвинов

ЦДАВО України, ф. 1125, оп. 1, спр. 3, арк. 226.

№ 6

ДОВІДКА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ЗААРЕШТОВАНИХ
С. ГЕРБЕЛЯ, А. РЖЕПЕЦЬКОГО ТА С. ВАРУН-СЕКРЕТА

28 лютого 1919 р., Жмеринка
Всі вищезазначені вузники були мною оглянуті і знайдено у них:
1) Варун-Секрет: хроничне запалення лівого середнього вуха, котре

тепер загострилося з підвищенням t тай*

2) Ржепецький страдає грудною жабою12, тай хронічною слабістю сер-
ця

3) Гербель страдає хроничним запаленням почек, має зараз отьоки на
ногах тай тварі13.

Всі три хворих були привезені для лікування в залізнчну лікарню.
Лікар для уряджень Санітарної частини Управління Правобережної

залізниці
Підпис

ЦДАВО України, ф. 1125, оп. 1, спр. 3, арк. 226 зв.

* нерозбірливо.
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№ 7

КОПІЯ МЕДИЧНОЇ ДОВІДКИ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я
ХВОРОГО А. К. РЖЕПЕЦЬКОГО

6 березня 1919 р., Жмеринка

М.П.С.
Юго-Западныя Казенныя железныя Дороги
Управление
Врачебно-санитарная Служба

Копія
Свідоцтво

Перебуваючий на лікуванні в дорученноі мені лікарні Ржепецький Антон
Карлович, 51 р[ік], слабує атеріосклерозом аортита міокардита серця.

В теперішній час діяльність серця дуже порушена, через що у нього
маються застої в легких, печінці та по всій нижній частині тіла.

Окрім лікування ліками дуже необхідними являються: цілковитий фі-
зичний спокій та гігієнічні обставини (воздух чистий).

Всяке пересування – погіршує (псує) роботу серця; через те перевіз
(«транспртировка») Ржепецького є неможлива.

Зарядчий залізничної лікарні         Підпис
З оригіналом згідно: В[иконуючий] о[бовязки] Старшого діловода

Підпис
ЦДАВО України, ф. 1125, оп. 1, спр. 3, арк. 231.

№ 8
ПРОТОКОЛ ПРО ОБСТАВИНИ ЗВІЛЬНЕННЯ УВ’ЯЗНЕНИХ МІНІСТРІВ

ТА СМЕРТЬ А. К. РЖЕПЕЦЬКОГО

13 червня 1919 р., Кам’янець-Подільський
1919 року, червня 13 дня, я помічник начальника 4 району Кам’янецької

міліції Стопневіч, виконуючи розпорядження начальника цього ж району
від 12 червня с[ього] р[оку] за № 1244, на підставі розпорядження пана на-
чальника Кам’янецької міліції від 12 червня за № 148, прибув сьогодня до
Кам’янецької в’язниці, де запитувався начальника в’язниці відносно відно-
шення Верховної слідчої комісії від 11 червня с[ього] р[оку] за № 490, кот-
рий показав: що був[ші] міністри Гербль і Рейнбот14, був[ші] товариші мі-
ністрів Гаврилов і Варун-Секрет та Ненарокомов були випущені з в’язниці
9 квітня с[ього] р[оку] по пропозиції прокурора Кам’янецького окружного
суду від 7 квітня с[ього] р[оку] за № 3.

При обставинах підстава 10 ст[аття] Уст[ава] угол[овного] судопр[о-
вадження]. Де зарараз перебувають зазначені вище особи мені невідомо;
був[ший] міністр Ржепецький, по чутках, умер у Жмеринськім шпиталю.

Начальник в’язниці
 Василевський
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Постановив: записати о цім в цей протокол, которий представить на
розпорядження пану начальнику 4 району.

Помічник
 Стопневіч

ЦДАВО України, ф. 1125, оп. 1, спр. 3, арк. 258–258 зв.
1  Василенко Микола Прокопович – виконувач обов’язків голови уряду Української

Держави і одночасно міністр народної освіти та тимчасово виконувач обов’язків міністра
закордонних справ з 30 квітня до травня 1918 р., з 21 червня по жовтень – міністр народної
освіти та мистецтв. Президент Народного Сенату.

2 Лизогуб Федір Андрійович – з травня до 14 листопада 1918 р. голова Ради Міністрів
Української Держави.

3 Ржепецький А. К. рішуче відстоював право державної монополії на виробництво
спирту, сировиною для якого служили відходи цукравої промисловості, в першу чергу
чорна (кормова) меляса.

4 Заява, в якій міністри-кадети перед своїм примусовим виходом зі складу кабінету
Ф. Лизогуба заманіфестували своє бачення політичної ситуації, зокрема ставлення до Росії
та держав, що виникли після розпаду Російської імперії. Її підписали 8 міністрів (М. Василенко,
А. Ржепецький, С. Гербель, С. Гутник, О. Романов, В. Зіньківський, В. Колокольцев, Ю. Ваг-
нер), державний контролер Г. Афанасьєв та державний секретар С. Завадський і оголисили
на останньому засіданні Кабінету 17 жовтня 1918 р. 18 жовтня без згоди більшості підписантів
вона була опублікована в пресі.

5 Мається на увазі заява про федерацію з Росією.
6 Келлер Федір – граф, генерал російської армії. 18 листопада 1918 р. у зв’зку з загрозою

з боку військ Директорії призначений командуючим усіма збройними силами на території
України з підпорядкуванням йому всіх цивільних властей. Оточивши себе монархістами, він
почав готувати змову з метою ліквідації української державності, 27 листопада був зміщений
з посади.

7 Доброчинна організаця, що надавала допомогу біженцям з західних реіонів, де велися
бойові дії І Світової війни.

8 Варун-Секрет Сергій Тимофійович – товариш міністра внутрішніх справ Української
Держави.

9 Гаврилов Микола Олекандрович – товариш міністра продовольства Української
Держави.

10 Ненарокомов Георгій – колишній прокурор Казанської судової палати; за часів
гетьманату мешкав у Києві і входив до складу керівництва Київського обласного союзу
землевласників. 15 грудня був заарештований за звинуваченням у організації гетьманського
перевороту 29 квітня 1918  р.

11 Гербель Сергій Миколайович – з липня 1918 р. міністр продовольства Української
Держави, з 14 листопада – т. в. о. голови Ради Міністрів та міністр земельних справ.

12 Застаріла назва захврювання на стенокардію.
13 Обличчя (полонізм).
14 Рейнбот Віктор Євгенович – з травня 1918 р. товариш міністра внутрішніх справ,

з 24 жовтня – тимчасово керуючий міністерством внутрішніх справ, з 14 грудня – міністр
юстиції Української Держави.
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Андрій Катренко

ВЧИТУЮЧИСЬ У ТЕКСТИ ОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ
ВЕЛИКОГО КОМПОЗИТОРА Й ВЕЛИКОГО

УКРАЇНЦЯ-ПАТРІОТА

Хід історичних подій, процесів, численні факти з історії відносно повно
можна встановити за наявності різноманітних джерел. Зокрема, суттєву
роль у цьому можуть відіграти приватні листи, які набули широкого роз-
повсюдження в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст., незважаючи на певний
суб’єктивізм у висвітленні їхніх авторів і на можливе у них викривлене
подання фактів з різних причин. Інформаційна значимість їх зростає залеж-
но від величини історичної постаті, яка є їхнім творцем. Останнє цілком
стосується епістолярної спадщини великого українського композитора і ви-
значного громадсько-політичного діяча Миколи Віталійовича Лисенка.

Життю і творчості М. В. Лисенка присвячено численні фахові наукові
і науково-популярні праці, написані з використанням також його опубліко-
ваного й неопублікованого епістолярію1. Листи Миколи Віталійовича ко-
лись зберігалися у багатьох адресатів, а тепер у різних музеях, архівах,
рукописних відділах бібліотек та ін. У ХХ ст. окремі з них було надруковано
в збірниках чи подано окремими публікаціями в журналах. До друку їх
підготували упорядники збірника «Архів М. П. Драгоманова» (Варшава,
1938), автори інших публікацій різних років – Г. Бернацька, С. Білокінь, Т. Бу-
лат, В. Витвицький, М. Візир, М. Головащенко, Є. Рудницька, Р. Пилипчук,
І. П’ятницька та ін. До недавнього часу найповнішим виданням епістолярію
(350 листів) композитора був збірник «М. В. Лисенко. Листи» (К., 1964),
підготовлений його сином О. М. Лисенком. Недоліками останнього видання
були: неповнота вміщення виявлених листів через політичні умови того часу,
зроблені купюри у текстах листів з цензурних міркувань, певне осучаснення
правописних норм Лисенкової мови, не завжди точні коментарі до фактів
і людей, про які йдеться у листах та ін.

Зрозуміло, що в умовах незалежної України склалися сприятливіші іде-
ологічні, національно-культурні умови для масовішого оприлюднення і об’єк-
тивного наукового коментування епістолярію великого М. В. Лисенка. Цим
слушно скористалася завідувач Меморіального будинку-музею Миколи
Лисенка, лауреат Премії ім. М. В. Лисенка, автор-упорядник нового збір-
ника «Лисенко М. В. Листи», що з’явився друком  на початку 2005 р., хоч
видання його позначено попереднім роком2. Це видання здійснено також
за безпосередньої участі старших наукових співробітників Музею Миколи
Лисенка М. Чуєвої та І. Щербанюк. Цьому сприяло багато інших людей
(нащадки М. В. Лисенка, науковці), прізвища яких названо у вступі «Від
упорядника».

ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ
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Книга має таку структуру: від упорядника (С. 5–9); Максим Рильський.
Про листи Миколи Лисенка (С. 10–14); листи М. В. Лисенка (С. 15–482);
коментарі і примітки (С. 483–607); покажчик імен (С. 608–660), словник
давніх, діалектних та новостворених українських слів (С. 661–663); публі-
кації листів М. В. Лисенка, використані при укладанні епістолярного розді-
лу (С. 664); видання, використані при укладанні приміток та покажчика імен
(С. 464–465).

У вступі «Від упорядника» коротко викладено історію видання епісто-
лярію М. В. Лисенка, вказано, що у збірник вміщено всі вже опубліковані
листи, причому у них «виправлено помилки та повністю відкрито купюри»,
а також 200 нових листів, раніше не надрукованих «з огляду на імена
адресатів та на зміст, що виходив за рамки, дозволені радянською цен-
зурою, або здавався несуттєвим». Зокрема, у збірнику подано повні тексти
Лисенкових листів до батьків, до нього вперше або у значно ширшому
обсязі включено листи до М. Драгоманова, М. Грушевського, М. Коцю-
бинського, М. Менцинського, В. Науменка, В. Гнилосирова, М. Біляшівсько-
го та ін., неопубліковані листи до О. Липської, дітей, І. Андріанопольської
та ін. Усього у збірник вміщено 550 листів.

У вступних зауваженнях до збірника упорядник відзначила, що в ново-
му виданні максимально відновлено Лисенкові написання слів: «по-різно-
му у різному віці і до різних адресатів». Це зроблено, за її словами, з ме-
тою «донести до читача орфоепію, притаманну Лисенкові як представни-
ку того покоління української інтелігенції, котре саме собі запроваджувало
українську мову у побут та епістолярний обіг, формуючи новітній український
правопис, вживаючи одночасно окремі елементи російського правопису і ку-
лішівки». Упорядник також розкрила інші особливості археографічного
опрацювання опублікованих листів і підготовки науково-допоміжного
апарату. Нею ж відзначено, що у збірник вміщено 95 фотодокументів,
виявлених у музеях та інших архівосховищах.

За словами упорядника, підготовлений нею збірник «не може вважа-
тись достоту повним», оскільки в нього не ввійшла з різних причин вся
епістолярна спадщина М. В. Лисенка, що налічує «близько 600 одиниць»:
низка листів нині є малодоступною, частина з них відома тільки «за спога-
дами сучасників та окремими фрагментами, цитованими у лисенкознавчій
літературі», а також «у редагованому вигляді у публікаціях початку ХХ ст.».
Тобто питання виявлення і видання повного обсягу епістолярної спадщини
композитора цілком не вичерпано. Не менш нагальною залишається проб-
лема виявлення і публікації листів до М. В. Лисенка від різних кореспон-
дентів.

Коротку розвідку М. Рильського «Про листи Миколи Лисенка», що слу-
гує за вступну статтю до рецензованого збірника, написано ще на початку
60-х років ХХ ст. і було вміщено у виданні 1964 р. У своїй енциклопедичного
характеру праці він правильно вказав на велич музичної спадщини
М. В. Лисенка, на те, що він розглядав свою творчість як слугування в ін-
тересах українського народу. Цінним є його зауваження, що в додаток до
своєї професійної праці композитор «стояв у центрі тогочасного культурно-
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громадського життя України». Письменник у своєму творові прагнув роз-
крити «велику історичну й громадську вагу» листування М. В. Лисенка
і в цьому плані автор висловив низку змістовних думок й спостережень.
Однак, очевидно, тогочасні політичні умови завадили йому відвертіше ви-
словитися з приводу частини ідей, думок, викладених композитором у лис-
тах, тим більше, що частина його епістолярію тоді ще не друкувалася.

У збірник включено листи М. В. Лисенка до рідних (батьків, брата,
сестер, дружини, синів, доньок), а головне до діячів (здебільшого україн-
ських) науки й культури та громадсько-політичних діячів: М. П. Стариць-
кого, М. П. Драгоманова, І. Я. Франка, М. С. Грушевського, П. О. Куліша,
І. С. Нечуя-Левицького, П. Г. Житецького, Б. С. Познанського, О. Я. Кони-
ського, Б. Д. Грінченка, М. М. Коцюбинського, Д. І. Яворницького,
В. П. Науменка, М. М. Аркаса, М. Ф. Комарова, Л. І. Глібова, В. С. Гни-
лосирова, І. Л. Шрага, О. М. Куліш, (Ганни Барвінок), Ф. С. Красицького,
П. Д. Мартиновича, П. П. Сокальського, Я. С. Степового, М. К. Вороного,
Г. І. Маркевича, О. Ф. Волошина, М. К. Заньковецької, П. Я. Стебницького,
Л. О. Яновської, А. К. Вахнянина, В. Й. Шухевича, В. Лукича (В. Л. Ле-
вицького), О. М. Огоновського, І. М. Белея, Ф. М. Колесси, С. А. Крушель-
ницької, С. Смаль-Стоцького, М. О. Менцинського, О. Г. Барвінського,
О. Й. Нижанківського, І. П. Пулюя, В. Г. Барвінського, К. Ф. Паньківського,
Г. А. Коваленка-Коломацького (Гр. Cьогобочного), К. О. Білиловського,
М. А. Дмитрієва, М. Ф. Біляшівського, І. М. Стешенка, С. П. Дрімцова,
М. М. Климентової-Муромцевої.

Звичайно, тексти листів М. В. Лисенка, що займають основну частину
обсягу збірника, становлять інтерес з різних точок зору. Проте найбільшу
увагу у них привертають висловлені у них авторські думки, подані кон-
кретні історичні факти. Нижче розглянемо їх, пославшись у тексті на від-
повідний номер  документа і сторінку книги*.

У багатьох листах М. В. Лисенко вказує на жорстокі політичні умови
в Російській імперії й на вкрай несприятливі умови для розвитку україн-
ської культури, для діяльності національної інтелігенції. У листі до І. Я. Фран-
ка від 12 грудня 1894 р. він писав: «Треба Вам знати, що цензура російська
з новим царюванням стала скажена і люта, як ніколи доси. Дійшло вже до
того, що забороняють звичайні збірники битових пісень, щоби ні звука по
українському» (№ 215, С. 238). У листі до К. Ф. Паньківського від 30 грудня
1894 р. композитор пояснював: «Ви, сидячи собі в Галичині, не стямите
того, як то тяжко, хоч і в себе дома, пробувати без живого слова в рідній
мові, під режимом, котрий в останні 2–3 місяці забороняє навіть етнографічні
збірки пісень битових, простих, самих безвинних, забороня в «Киев[ской]
стар[ине]» розмови в 10 слів на укр[аїнській] мові, забороня сказати про
померлого 10 год назад профес[ора] Кистяковського, в його біографії, що
він був родом українець й в молодих ще літах одзивався любовію до своєї
мови. Тямите ви се, під чим ми живемо?» (№ 218, С. 240). У листі до
Г. А. Коваленка-Коломацького (Гр. Сьогобочного) від 26 [20?] грудня

* Цитати із листів М. В. Лисенка наводяться із збереженням авторського правопису.
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1896 р. митець писав, що російська цензура «ходе  під урядовим девізом
нищити всяко укр[аїнські] літературні заходи, и дійсне, все, що таланови-
тіше, – нищиться, забороняється, все, що гірше, недотепніше, – пускається
цензурою в світ, щоб подати публіці на очі, що бачте, мовляв, чим хахли
пробавляються!...» (№ 250, С. 267). У листі до цього ж автора від 3 травня
1897 р. він наголошував: «От тильки в цьому гемонському Київі, з якого
зроблено центр обрусения Юго-Зап[адного] края и де найбільше, коли не
виключно «хохлы» – Піхно, Томара, Новицький жандарм et consortes3 при-
чинилися до «попиранія» укр[аїнської] національности и її загону» (С. 257,
С. 270). У листі до М. О. Менцинського від 18 травня 1904 р. з приводу
неможливості природного розвитку української культури в Російській імперії
М. В. Лисенко писав: «Вашим словам я цілком спочуваю, що коли б ук-
раїнські співи були перекладені на європейські мови, то вони б мали
поширення й узнання, відповідне їх вартості. Але ж… у цій варварській
державі не вільно жодних перекладів з українського й на українське робити:
спеціальний закон 1876 р[оку] заборонив усякі переклади. Це зроблено,
звичайно, в меті душити й задушити продукцію українську літературну, бо
й найосвіченіших народів літератури не виживають з самих оригінальних
творів, лишень черпають життя з сусідніх літератур. Для того й закон 1876
р[оку] виданий, щоб українська література не животіла, а задихалася поволі»
(№ 415, С. 384).

М. В. Лисенко не вірив у те, що російські політичні кола, навіть лібе-
ральні, співчуватимуть українській національній справі. У листі до К. О. Бі-
лиловського від 12 грудня 1896 р. він писав: «Перечитавши листа Вашого,
зразу дух піднявсь, надією повіяло, але…, як розкинув розумом та пригадав
із давно й недавно минулого, то тільки з великим зневір’ям дивуєсься, до-
ки земляки наші усякі, а петербурські занадто, нятимуть віри в ліберальні
вождєлєнія російських мужів, котрі ніби б то переняті охотою підтримати
наш рух самопізнавчий, котрі наче б то радіють, що ми прочнулись... И ви
ймете віри, що який-небудь Пипін, котрий, хиба давно рівняв нашу літера-
туру і весь наш рух до найзвичайнішого партікулярізму4, вимоги й змаган-
ня літературні pro domo sua!!5 Даремні, порожні надії, щоб ці так звані старшіе
братья раділи нашій справі, простягали руку помочи. Усім йім одно бажання
позливати до йідної помийниці струмочки, щоб і не дзюркотіли» (№ 248,
С. 265–266). Композитор усвідомлював згубність становища української
культури тоді, коли в Російській імперії нехтували нею, а за рубежем про
неї ніхто нічого не знав: «Бажав бим дуже почути справедливий Ваш присуд
на заслані Вам твори. Я критики самої тяжкої не боюся й трохи, а осуд
мені дуже цікавий і потрібний, бо у нас же ніхто навіть не вилає, не те, що
слова не скаже, скорше змовчить. Я кажу про Київ, а в Московщині – там
і уваги не звертають на те, що в Україні діється, – чи хто пише, чи що з
друку виходе. Для того пропаганда в Європі і в Слов’янщині української
творчості є річ дуже-дуже важна, і для нас, малої пригнобленої нації, вельми
корисна […]. Чи не зна Пан Добродій в Галичині або краще у Німеччині
якого видатного піаніста, який би зацікавивсь форт[епіанними] моїми
творами і міг би перед європейською публікою інтерпретувати їх, а у нас
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вони лежать, і ніхто, ні душа жодна, їх не грає. Останніми часами я багато
видав їх» (лист до М. О. Менцинського від 16 червня 1904 р., № 418, С. 386).

Численні листи М. В. Лисенка засвідчили його послідовний демокра-
тизм соціальних, суспільно-політичних поглядів. У листі до М. П.
і Л. М. Драгоманових від 20 жовтня 1877 р. він писав: «Мерзенна, я вам
скажу, буржуазія полтавська за дуже-дуже малою вилучкою. Забагатіло,
засмерділося, і земство те – паскудні чиновники, plus royalistes, que le roi
lui meme»6 (№ 68, С. 123). Композитор дотримувався високих моральних
принципів, відстоючи чесність, справедливість, порядність. У листі до
О. А. Липської (вересень 1878 р.) автор підкреслив: «Я собі не давав падати
і не попустю нікому, щоб мене був збив з мого пуття, з того шляху, яким я
простую» (№ 75, С. 134). У листі до М. П. і Л. М. Драгоманових від 23 груд-
ня 1880 р. він писав: «я чоловік сталих, засадничих почуттів і прихільностів,
яким ви мене знали і вважали» (№ 86, С. 145).

М. В. Лисенко був великим сином свого народу, патріотом України.
Він завжди наголошував на своїй патріотичній позиції, прагнув, як тільки
міг, загітувати творчих людей приєднатися до свідомих українських сил.
Так, у листі до П. П. Сокальського від 12 грудня 1884 р. митець радив
йому: «Хотілось би у Вашій особі як композитора бачити і чути дещо на
теми Батьківщини: Ви їм, очевидно, не чужі» (№ 100, С. 158). У листі від
18 лютого 1885 р. він підказував громадсько-культурному діячеві
В. С. Гнилосирову: «Піддержуйте якомога спектаклі українські,
прищеплюйте до цього смак серед товариства: ніщо в світі так не будить
самосвідомости й не прихиляє так ревно до свого» (№ 102, С. 159).

Будучи глибоким українським патріотом, М. В. Лисенко був відкритим
до сприйняття всього передового, цінного в культурах інших народів. У листі
до І. Я. Франка від 8 грудня 1885 р. твердив: «Знаєте, от який я запеклий,
фанатичний, можу сказати, народовець, а учитись музиці на великих зразках
російської штуки ніколи не відмовляюсь; тільки я придивлюся, полюбую,
в заласся впаду од сполуки чудової форми з чисто народ[ними] елементами
у Глінки, Даргом[ижського], Римського-Корсакова, Мусоргського, а до
свого повернувся, щоб творити по тих напрямках» (№ 109, С. 163–164).

Композитор надавав великого значення утвердженню української мови,
особливо в середовищі національної інтелігенції. Він навіть зробив
О. Ф. Франко, дружині письменника, у листі від 3 (15) червня 1887 р. таке
зауваження: «А все-таки не годиться Франковій жінці по-московському до
мене й до кожного народовця писати. Це єсть вплив «тлетворной россий-
ской цивилизаціи», котра рознароджує (денаціоналізує) усе, що є неросійсь-
ке. Скажете: «Не знаю мови»! Не маєте права не знати, живучи в Гали-
чині» (№ 131, С. 179). Він всіляко намагався пробудити національну само-
свідомість різними засобами. У листі до Г. І. Маркевича від 2 березня
1889 р. ним пропонувалося: «Вже коли сердешній Полтаві не везе на об-
чеську свідомість національну, на гуртування в патріотичні кружки, то бо-
дай хоч піснею, художеством йійї проймає. А вона, тая Полтава, віддавна,
историчне, з-за часів Пушкаря відзначалась слабою прихильністю до своїх
крайових українських інтересів» (№ 141, С. 185). В іншому листі до нього
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ж від 2 січня 1890 р. заявив: «Дай, Боже, щоб Ваше патріотичне серце
привернуло серця усіх Пушкарівців–полтавців. Треба конче піддержати «Ки-
ев[скую] Стар[ину]», єдиний орган историчний український, хоч і в росій-
ській мові» ( 147, С. 187).

М. В. Лисенко надзвичайно цінував самостійність дій і злагоду в сере-
довищі українських патріотичних кіл. 12 березня 1892 р. у листі-відповіді
на привітання чернігівських громадівців з нагоди свого 50-літнього ювілею
він відгукнувся так: «Спасибі, без кінця спасибі вам, люде добрі, що вша-
нували мене и словом, и дарунком. Вишча мені насолода й відрада, шчо
я вами узнаний, зрозумілий» (№ 164, С. 200).

Коли у 1892 р. етнограф і співачка Є. Е. Ліньова, перебуваючи в Аме-
риці, вирішила прочитати кілька лекцій про народну українську і російську
музику і звернулася за допомогою до композитора допомогти відповідними
матеріалами, останній радо відгукнувся на це, залучивши до цього ще й за-
хідноукраїнських діячів. У листі до В. Й. Шухевича від 28 жовтня 1892 р.
митець писав, підкреслюючи: «Що обходить Україну, то вже за музикою
я пильнуватиму, малюнки строїв, типів й то инче ми тут по змозі зберемо,
а щодо Галичини, то п. Михальчук казав за цим ділом до Вас, Добродію,
удатись.

Хвиля така єсть важна, коли нашу народність висвідчатимуть аж за
океаном при вселюдній збірці. Я тим і сподіваюсь, що й Ви дасте труда
й клопоту зібрати, що-сьте в тій сфері маєте, й вишлете або мені, або просто
до цієї пані Ліневої» (№ 169, С. 204).

Великий син України свою культурно-просвітницьку діяльність розгля-
дав як «справу патріотичну», засіб, з допомогою якого «у земляків зав-
мерле почуття до життя викликати» (№ 177, С. 212). Справді, він дбав не
тільки за розвиток української музики, а й про розвиток усієї національної
культури – основи подальшого духовного поступу своєї нації. У листі до
В. Лукича від 3 (15) грудня 1893 р. зауважив: «З мене літератор замалий.
Але я, дбаючи о розвій якнайширший поступу нашої літератури й журна-
лістики, бачу, скільки здорових та цінних трудівників з їх працями пропадає
задля нашої літератури тим, що «суха ложка рот дере», і йдуть вони у ро-
сійську журналістику, пливуть туди, бо праця їх таменьки оплачується. На
самий патріотизм голодного робітника годі вповати. Почніть з малого го-
норару» (№ 187, С. 220). А в листі до Г. І. Маркевича від 23 грудня 1894 р.
митець просив: «Ось нехай чесні люди вистараються, щоб в обчеській
читальні були конче українські видання, книжки, газети і т. інше, портрети
писателів українських и між їми Т. Шевченко, Котляревський, Квітка, Гре-
бінка, Куліш, Гулак-Артемовський, Стороженко, Сковорода, усі на видному
місці, в добрих показних рямах» (№ 216, С. 239).

М. В. Лисенко знову й знову у словах, звернутих до своїх адресатів,
акцентував їхню увагу на своїх патріотичних переконаннях з тим, щоб від-
повідним чином вплинути на тих, хто ознайомиться з текстами його лис-
тів. У листі до Ф. М. Колесси від 22 квітня 1896 р. наголошував: «Не моє
особисте я мені любе в моїх роботах, бо я освічений собі чоловік и пе-
ренятий глибоко идеєю добра до моєї вітчизни, роблю і працюю на користь
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їй. Під цим стягом тільки й повинно ходити й ділати» (№ 242, С. 254). 26
[20?] грудня 1896 р. він писав Г. А. Коваленку-Коломацькому (Гр. Сього-
бочному): «Нарешті можу й мушу [себе] взивати, яко щирий українець,
але, крий Боже, не «українофіл». Українофілом може бути великорос, жид,
поляк, але українцеві не приходиться. Це все одно, якби поляк був поляко-
філ, великорос – русофіл і т. и. Це ж нісенітниця, чорти-батька-зна-що!»
(№ 250, С. 267).

Композитор з радістю сприймав відомості про утворення нових укра-
їнських культурних товариств, поповнення молодими силами рядів патріо-
тичних сил та ін. У листі до Ф. С. Красицького від 30 березня 1899 р. він з
піднесенням писав: «Дуже-дуже зрадів, почувши від Вас вістку про народ-
ження товариства художників й музиків українсько-національного напрям-
ку. Дай лишень, Боже, щоб ті товариства виявили своє цінне існування цін-
ними роботами–збірками усіх потрібних матеріалів для розробки історич-
но-національних сюжетів» (№ 282, С. 286–287). Життєствердними по-
чуваннями пройняті його слова у листі до О. М. Куліш (Ганни Барвінок)
від 30 липня 1899 р.: «Слава Богові, понаростали все таки сини вітчизни,
які більш ніж добре тямлють, що писання Шевченка, Куліша й инчих тру-
довників українських суть добро-скарб національний, и для того пильнують
його, як свою святиню» (№ 289, С. 291). Це ж є характерним для листа до
Ф. М. Колесси від 24 грудня 1902 р.: «Дуже радий був перечути від Вас
про широкі плани і заходи організації співацьких товариств в Галичині; на-
решті таки зворушивсь інтерес до музичної етнографії, й починають зъяв-
лятися збірки записаних пісень од народа. Це, на мій погляд, дуже важна
прикмета зрілості суспільності, свідомої своєї національної гідності. Я
вельми цікавий був би побачити цей великий том з записами мелодій і тек-
стів людових» (№ 371, С. 344).

Прагнучи провести ювілей І. П. Котляревського в 1903 р. на високому,
всеукраїнському рівні, М. В. Лисенко вимагав здійснити всі заходи профе-
сійно. У листі до Г. І. Маркевича від 10 вересня 1903 р. він переконано
твердив: «Без оркестра кантати у вас не буде і не дам. Коли я не гожуся
з вами вивести українську національність з хуторянської обстанови на євро-
п[ейський] шлях, в велику минуту представити Україну перед лицем всіх
словьянських братніх народів і європейських мужів в сфері искусства, то
нема чого мене просити, щоб я «снизошел» на келейне виконання душ 80
хора під акомпанемент фортепьянчика. Це є nonsens дітського світогляду
і розуміння штуки» (№ 390, С. 365). Митець виступив з вимогою, щоб під
час відзначення ювілею І. П. Котляревського було виголошено наукову, па-
тріотично наснажену біографію про ювіляра. З приводу цього 15 серпня
1903 р. він писав Г. І. Маркевичу: «Просимо розібрати добре питання в ко-
місії, хто буде читати на святі біографію Котляревського і освітлювати
його діяльність, щоб не насмердів хто, глядіть, коли приручать непевній
людині, вроді Павловського. За цим страшенно бентежаться кияне, бо пра-
вославні верноподданные завжди ручі сморід учинити в значну хвилю ро-
дини. Притніть розумом і перегляньте рукопис і вонь, коли трапиться в са-
мому дусі твору, ви черкніть геть к чорту, щоб не червоніти перед євро-
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п[ейськими] людьми, словьянами й братчиками» (№ 393, С. 368–369). Він
наполягав на тому, щоб біографію письменника читали українською мовою:
«Зрешти з-за чого ви не даєте Грінченкові читати біографію по українсько-
му? Це ж позорно читати у себе вдома біографію того чоловіка, який пи-
сав лишень по українському, на чужій мові. Ні один чесний українець з Ки-
їва не осквернить себе читати біографію К[отляревсько]го інакше як по
українському» (лист до Г. І. Маркевича від 20 серпня 1903 р., № 395, С. 370).
Композитор відчував себе щасливим з приводу того, що ювілей пройшов
добре. Це запримічуємо із тексту листа до М. А. Дмитрієва від 5 вересня
1903 р. «Живо стоїть перед очима доси уся Полтава в ці незабутні дні
національних наших свят, і доси ми, зійшовшись де, або зустрівшись, з ве-
ликою втіхою згадуємо щасливі дні, які пережили всі вкупі у Полтаві»
(№ 400, С. 374).

М. В. Лисенко глибоко шанував тих, хто певним чином працював в ім’я
виборення прав своїй Вітчизні, надихав їх до дій, спрямованих на ширення
відомостей про неї в усьому світі. У листі до С. Смаль-Стоцького від 8(21)
листопада 1903 р. він писав, у відповідь на запрошення відвідати Чернівці,
Буковину: «Я б сам бажав побачити тих славних буковинців, що дружно
стоять на постерунках в обороні своїх національних прав, і люд бажав би
побачити буковинський з його строями, коломийками, і саме місто Чер-
нівці» (№ 404, С. 376). Композитор спонукав М. О. Менцинського ширити
в світі українську духовну спадщину (лист йому від 16 червня 1894 р.):
«Для того пропаганда в Європі і в Слов’янщині української творчості є річ
дуже-дуже важна, і для нас, малої, пригнобленої нації, вельми корисна. Як-
би шановний Пан Добродій приміг з артистичною діяльністю злучити і па-
тріотичну пропаганду хоча б почасти, де можливо, прислуга б тая була
вельми висока. Ми уміємо себе замовчати, а висвітити ні» (№ 418, С. 386).
У наступному листі до М. О. Менцинського від 14(27) квітня 1905 р. з при-
воду його успішного концерту в Стокгольмі, під час якого він співав й укра-
їнські пісні, М. В. Лисенко писав: «Дякуючи Вашому високому артистич-
ному поспіхові, враз з високим патріотичним вчинком, і мого світу прибуло
серед тутешньої публіки, і взагалі кожне підкреслювання шансів україн-
ського продуктивного духу й творчості в сфері штуки, науки серед євро-
пейської публіки має тут, в краї та й прецінь і в цілій російській державі, що
все ж хвостом волочиться за європейською культурою і живе її світлом,
велике значіння» (№ 434, С. 395).

М. В. Лисенко піддавав критиці українську інтелігенцію за інертність,
непослідовність, нетвердість патріотичної позиції, за невміння відстоювати
національні інтереси в будь-яких політичних умовах. У листі до Г. І. Мар-
кевича від 28 січня 1910 р. він писав: «Що Вам живеться погано, то це не
диво, бо кого ж уряд тепер не тисне, крім «чорної сотні» и такої іншої рвані-
наволочі? Але й поділом же Вам, полтавцям, коли ви всі дожилися до того,
що у вас громади, гурта, громадського свідомого життя немає, – усі ви,
філістери, позамикалися у своїх господах, позалазили на українську фор-
тецю–піч, і байдуже всім вам до всього на світі; аби мені, мовляв, тепло
та спокійно було. Тут, у Київі, всі знають, що робиться в Полтаві, як вона
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поводиться у національному питанні и в громадському життю, и всі обурю-
ються, особливо на старих и особливо на молодих, які проквасюють життя
своє на общерусские вопросы та оглядаються на російських лібералів, щоб
не заподозрили иіх, крий Боже, в узости хохляцкой национальной. Раби,
підніжки, грязь Москви. Годували колись ляхів своїм мнясом, а тепер еді-
ное, неделимое, кривословие плекають. Ні одпору, ні протесту, ні солідар-
ности між собою. Полтава умерла – це пустка, наследіє Пушкаря полтав-
ського, отож за те московські кати і їх виблюдки-землячки катують вас
и доїдають. Це Божа кара. Може гостро я кажу, але жовч кипить од лу-
кавства землячків, які все покидали, зреклись усього святого й пішли услід
за розбишацьким режимом і кривословієм, приспособившись до пирога
государственного і обчеського» (№ 492, С. 441). Із його думками в поперед-
ньому листі перегукується сказане ним у листі від 1 січня 1901 р. до
О. М. Куліш (Ганни Барвінок): «Що то нам доля дасть у Новому [році],
нам, окривдженим, пригнобленим, упослідженим! Хоч, правду кажучи, у цій
недолі й неволі ми в значній мірі собі обовьязані, бо такої злочинної бай-
дужості й зневаги до всіх своїх кревних интересів, до своїх святощ вряд чи
яка нація може що виставити…» (№ 320, С. 311).

М. В. Лисенко виступав за єдність українських патріотично настроєних
сил на принципових засадах, не звертаючи уваги на можливі певні розход-
ження, суперечки. Так, у листі до І. С. Нечуя-Левицького від 6 липня 1874 р.
він відзначав: «… ревно пильнуючи за станом справи і відносин людей
кревних однієї, хоч і не великої, але нової сім’ї (за виразом батька нашого
[Шевченка]), мені стало боляче й неохвітно, щоб часом з причини якої
непорозумілості не виявилось ремство, рівнодушність» (док. 43, С. 90).
У листі до О. Г. Барвінського від 21(9) травня 1869 р. митець вказував, що
«своїх людей треба крити й вбороняти від ворожих нападів, а в нас на
Вкраїні доволі одного погуку, щоб чоловіка з місця скасувати і пустити без
шматка хліба» (№ 30, С. 78). Справді він цінував людей патріотів, які спільно
працюють в ім’я свого народу. 4 листопада 1878 р. він писав І. С. Нечую-
Левицькому: «Щодо мене тичеться, я, крім моєї глибокої шани до
літературного таланту Вашого, так мені близького і кревного, щиро любив
завжди і поважав Вас, як чоловіка безпосередньо і з норова, і з поглядів,
з усіх, власне, боків товарисько-обчеського життя» (№ 76, С. 135). Ком-
позитор був переконаний у тому, що надійне майбутнє України залежить
від єдності дій українців-патріотів. У листі до Г. І. Маркевича від 12 ве-
ресня 1905 р., тобто в рік початку революції, він запитував і радив: «Ну, як
же вам живеться? Чи гуртуєтесь, не сваритесь поміждо собою? О, який
тепер час! Крий, Боже, не покористувати нам вгурті, як роблять ляхи, жи-
ди, кавказці й инчі инословні люде. На віки тоді загине Україна и без во-
роття» (№ 439, С. 399). Митець був глибоко переконаний у необхідності
визвольних змагань всіх поневолених народів, передусім українців, за свою
кращу долю, самостійний шлях розвитку. Так, підтримуючи боротьбу сер-
бів проти турецьких загарбників, він бажав, щоб вони «здобули й собі, й бра-
там своїм свободи, самостійности й непідлеглости» (лист до М. П.
і Л. М. Драгоманових від 23 серпня 1876 р., № 60, С. 112).
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М. В. Лисенко з великим пієтизмом ставився до духовного батька
українського народу Т. Г. Шевченка. У багатьох його листах йдеться про
підготовку музики на тексти Кобзаря, про розповсюдження цих музичних
творів, про видання шевченкових творів, вшанування пам’яті поета (прове-
дення вечорів пам’яті, догляд могили, спорудження пам’ятників) (№ 41,
C. 89,  № 49, С. 102, № 53, С. 104, 105, № 89, С. 146, № 113, С. 166, № 114,
С. 167, № 349, С.330–331, № 352, С. 333, № 433, С. 395, № 503, С. 450,
№ 511, С. 451–452, № 512–513, С. 453, № 516, С. 454, № 518, С. 456, № 527,
С. 461). Так, у листі до Ф. С. Красицького 12 березня 1897 р. митець пові-
домляв: «Якраз перед сим днем, 9 марта, святкували бучно роковини Та-
расові в Літер[атурно]-арт[истичному] товаристві. Публіки було не то пов-
нісінько, але душ 300 пішло назад без білетів. Програма широка складалася
з декламацій по черзі зи співом. Звичайно, усією музикою орудував я: аком-
панував солістам и солісткам, бо то все моя музика, дирикгував двома
хорами душ у 60: «Гамалія» й «Иван Гус». Овації кожному № були стра-
шенні, нечувані» (№ 254, С. 269). У листі до К. М. Масляникової від 22 лю-
того 1903 р. відзначав: «В Народній аудиторії одбувсь вечір Шевченків,
весь український, з деклямаціями, грою й співом. Я двічі грав. Маса була
[людей]; приймали дуже добре». (№ 373, С. 346).

М. В. Лисенко надавав великого значення народній музичній творчості,
зрозуміло, передусім українській, вважаючи її невичерпним джерелом про-
фесійної музики. Цієї проблеми він торкався в епістолярію з різних приво-
дів і з різних точок зору. У листі до редакції болгарського журналу «Гусла»
в 1891 р. митець розмірковував: «Вы, надеюсь, не чуждаетесь в [планах]
и в будущих программах Ваших вечеров и концертов народного песенного
элемента. Элемент этот особенно силен и важен в наших славянских де-
мократических обществах как вспомагательное начало, прививающее вкус
к безискусственному народному творчеству, и как материал, на основе
которого люди, «обдаровані з ласки Бога талантом та хистом», могут
изучать, проникаться и впоследствии творить. В таком направлении
я смолоду действовал в годы моего студенчества в Киевском универси-
тете, скрепивши впоследствии европейской наукой в консерватории, того
и Вам бы советовал держаться приема, если желаете пребывать и в му-
зыкальном искусстве, и в творчестве сынами своей родины» (№ 154,
C. 192–193). Одержавши від композитора О. Й. Нижаківського музичний
твір (коломийкове попурі «Вітрогони»), М. В. Лисенко писав: «Я з великою
охотою й задоволенням в присутности своїх домашніх програв двічі–тричі
цей кусник, і всім згола воно до вподоби стало. Якби в такім напрямі Ви
і усі Ваші – різних професій патріоти – творили на підставі спочатку чисто
народної музи, а далі, пронявшись наскрізь народньою мельодією і штучно
творячі, то б сього було досить. Це є підстава єдино непорушна, єдино
правдива і орикгінальна перед лицем цілого світа» (№ 155, С. 193). У листі
до Д. І. Яворницького від 2 грудня 1895 р. композитор пояснював свій підхід
до народного музичного фольклору таким чином: «В моем обращении
к уважаемым землякам за помощью в материалах Вы, если присмотрелись,
я прошу в данном случае обрядовых песен, которые я желаю возможно
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больше и полнее собрать со всех уголков Украины, чтобы спасти этот
ценнейший и архаичный дохристианский материал «від заглади», от
уничтожения, гибнущего и уходящего из памяти и обихода нашего народа
на наших глазах» (№ 232, С. 248). Палкою вірою в могуть українського
мелосу пройняті і його слова до Ф. М. Колесси: «Наша пісня в широкому
світі європейському занадто молода, свіжа, нова, – їй належиться будущина.
Од нас, синів цієї молодої народности, залежить поставити її на шлях
розвитку у справедливому їй належному природньому світлі. Немала
одвічальність лежить на нас, то ж мусимо, узброєні певними вислідами,
опертими на певних наукових засадах, приступити до ділання коло неї» (лист
від 22 квітня 1896 р., № 242, С. 258).

У листі до Ф. М. Колесси від 17 травня 1896 р. М. В. Лисенко вказав
на величезну роль українського фольклору у становленні його музичної
творчості: «Фольклор – це саме життя. Я, бувши студентом університету,
кожне літо, що траплялося мені їздити на село, залюбки віддававсь тій
роботі. Через те я між іншим стався перейнятий духом народної пісні; вона
мене споріднила з людом, мене мимохідь одірваного від свого «наймен-
шого брата» силою верстової відрубності й цивілізациї. Фратернізацією7

з народом ми охоче – старі товариші колишні, давні студенти – займалися
і пізніше, по укінченню університету, і через те в наших етнографічних працях
є досвід, зрілий осуд речі, дотичні прийоми в роботі кожного фаху.[…] Адже
ж я взяв у німця в Лейпцігському консерваторіумі науку його про музику,
а вернувсь додому, та й став за поміччю тієї науки над своїм добром
працювати, не знімечуючи й не кацаплячи своєї пісні. Може, якийсь час
був під впливом чужої науки, а далі вигнався на своє і вже ясно одмежував
собі, де моє, а що не моє» (№ 245, С. 263). В іншому листі до Ф. М. Колесси
від 24 вересня 1898 р. митець з похвалою відгукнувся про його безповоротне
навернення до українських народних музичних скарбів: «Я мушу висвідчити
Вам моє щире і сердечне узнання, що Ви либонь чи не з числа перших
з-поміж галичан узялися за таке спасенне діло, як збирання народного
скарбу – пісень і їх оброблювання. Відки ж нам черпати того натхнення,
тієї свіжості, здорового того та запашного матеріалу, яким би ми не приміли,
яко дитяча ще нація, відзначитись і зазначити своє зъявлення на арені
європейській?» (№ 272, С. 280).

У переважній більшості листів М. В. Лисенко торкається теоретичних
і практичних питань музики, музичної творчості (№ 42, С. 90, № 44, С. 91,
№ 45, С. 94–97, № 86, С. 145, № 87, С. 145, 146, № 90, С. 147–152, № 100,
С. 157, № 108, С. 162, № 109, С. 163, № 147, С. 187, № 155, С. 193–194,
№ 226, С. 244–245, № 228, С. 246, № 315, С. 308, № 319, С. 311, № 324, С. 314,
№ 325, С. 314, № 499, С. 444), інформує своїх адресатів про підготовку чи
видання власних музичних творів, іноді даючи їм власну оцінку, розповідає
про свою концертну, хорову, театральну діяльність, організацію власної
музично-драматичної школи, про те, як стати музикантом-професіоналом,
взагалі освіченим майстром у тій чи іншій сфері культури та ін. (№ 78,
С. 79, № 87, С. 145, № 127, С. 176, № 128, С. 177, № 147, С. 187, № 149,
С. 189, № 150, С. 189, № 154, С. 192, № 157, С. 195, № 162, С. 199, № 163,
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С. 200, № 171, С. 206–207, № 172, С. 207, № 173–174, С. 208, № 175, С. 210,
№ 176, С. 210, № 179, С. 215, № 180, С. 216, № 183, С. 217, № 184, С. 218,
№ 192, С. 223, № 194, С. 224, № 204, С. 230, № 208, С. 233, № 236, С. 251,
№ 238, С. 252, № 241, С. 253, № 242, С. 254–259, № 245, С. 260–264, № 256,
С. 269, № 266, С. 276, № 269, С. 278, № 270, С. 279, № 286, С. 289, № 310,
С. 305, № 311, С. 305, № 314, С. 308, № 336, С. 321, № 337, С. 322, № 339,
С. 323, № 341, С. 324, № 343 С. 326, № 345, С. 327–328, № 346, С. 328,
№ 353, С. 333, № 354, С. 334, № 355, С. 335, № 356, С. 335, № 359, С. 337,
№ 362, С. 339, № 363–367, С. 341, № 370, С. 344, № 377, С. 349, № 419–
424, С. 387–389, № 431–434, С. 393–395, № 440, С. 399–400, № 466, С. 419,
№ 535, С. 446, № 537, С. 461).

Наведемо деякі уривки із текстів цих листів. М. В. Лисенко радив укра-
їнським освіченим колам, митцям базувати свою творчість на зразках ук-
раїнських пісень, припадаючи до них як «здорового, свіжого джерела» (лист
до І. Я. Франка від 8 грудня 1885 р., № 109, С. 164). У листі до Ф. С. Краси-
цького від 3 жовтня 1900 р. композитор пояснив, чим повинен володіти ми-
тець, щоб досягти художніх вершин у творчості при наполегливій праці:
«Свята уява, жива, огнева фантазія в утворенні плану, концепції художньої
мислі, – ось агенти безпосередні творчости, до цього й треба простувати,
хоч як це не є легке діло» (№ 315, С. 309). Про свою творчу і практичну
діяльність Микола Віталійович у листі до співачки і педагога М. М. Кли-
ментової-Муромцевої від 15 лютого 1890 р. розповів таке: «Прекрасный
хор из студентов, который я вел много лет, и его тепер немыслимо вести,
до того люди потеряли интерес ко всему гуртовому; я бился-бился меся-
цев п’ять да и простился с ними, и загорелась у меня новая мысль, сама
по себе и грустная, и улыбающаяся, но выгорит ли? Задумал я собрать
большой платный смешаный хор и взяться за концертное с ним путешест-
вие. Я ведь со студенческой скамьи музыкальный этнограф. Материала
у меня изданного и неизданного масса, кроме того, я в сфере творчества
в многоразличных циклах развивал и развиваю народную музику: у меня
более 50 номеров написано музыки вокальной к тексту лучшего и высшего
поэта Украины – Шевченко. У меня есть большие номера хоровые с ор-
кестром, наконец, из моих опер много номеров могу исполнять. Как видите,
программы могут быть солидные» (№ 149, С. 189). Композитор відпові-
дально ставився до того, що творив, до оприлюднення своїх праць.
Наприклад, у листі до В. Лукича (В. Л. Левицького) від 3(15) грудня 1893 р.
він писав з приводу того, що його стаття мала друкуватися в газеті «Зоря»:
«Тільки я вже тут як автор буду Вас твердо просити ласки, щоб усі кліше
на малюнки були добре виготовлені, і щоб нотові черенки теж заспособлені
були до речі, не фальшиво. Під тим зглядом я й просю Вас коректуру до
мене заслати, бо часом трапитись можуть які помилки, а т[акі можуть]
понівечить глузд, спантеличить читача. Треба, одно слово, щоб на добре,
совісне й пристойне було виконане» (№ 187, С. 220). У листі до О. М. Куліш
(Ганни Барвінок) від 30 липня 1899 р. митець повідомив про виступ хору
під його орудою: «Допіро кілька день як я повернувсь до Кийова з артис-
тичної своєї подорожі з хором українським і солістами співаками. Объїздив



140

Огляди, рецензії

усю Полтавщину и у Київщині був, у Черкасах та Смілі. Виїздив трохи
більше, як місяць. Будив заспаних земляків піснями. Дякували дуже, вита-
ли щиро, прохали и надалі одвідувати» (№ 289, С. 290). У листі до
Л. О. Яновської від 31 грудня 1901 р. він писав: «У падолисті брав участь
у Полтаві в Симф[онічному] зібранні, грав концерт Бетговена, а 5 грудня
грав власного там же концерта у театрі при численному, майже повному
зборі и дуже доброму поспіхові. 12 січня ставлю свій власний у Києві кон-
церт з великим хором і оркестром» (№ 346, С. 328).

М. В. Лисенко змушений був займатися музичною творчістю тільки
у вільний час, оскільки задля заробітку для прожиття постійно працював
викладачем музики у спеціальних навчальних закладах. Про свої митарства
у цьому плані він неодноразово говорив у своїх листах (№ 89, С. 146, № 207,
С. 232 та ін.). Так, у листі до М. П. і Л. М. Драгоманових від 23 грудня
1880 р. митець скаржився: «Серед заробітку шчоденного мого, я завитую
часами і у храм до музи, як коли вільно, то й ревне: у літку, на приклад»
(№ 86, С. 145). У листі до них же від 4(16) січня 1886 р. зауважив: «звичай-
не, й я свою ниву оброблюю, але з-за тяжкої цілорочньої праці увільняюсь
до своєйі [творчої] роботи рідко, хиба під час, коли ласкавий Хорс огріва
нашу матір-землю» (№ 111, С. 165). Тобто багато творчо працювати мав
змогу здебільшого влітку. Скарга на неймовірну зайнятість непродуктив-
ною працею звучить також у його листі до Г. І. Маркевича від 6 грудня
1891 р.: «Хиба тільки у ночі й працюю, як усі геть обляжуть, бо у день
и в вечері ніколи. Крім я ще член-експерт у Театр[альній] оперній комісії
від Думи; я в Общ[есте] люб[ителей] муз[ыки] – одним з директорів по
музиці, я й член Драм[атического] Тов[арищества] русскаго, поєлику воно,
здихаючи, ухопилося за постанову українс[ьких] драм[атичних] творів»
(№ 162, С. 199). 11 жовтня 1893 р. він писав В. Лукичу про своє велике
нікольство «серед тяжкої праці щоденної о хліб» (№ 183, С. 217). Цей же
мотив звучить у листі до М. М. Климентової-Муромцевої від 1 грудня
1895 р.: «Занят глупой непроизводительной работой отупевающего уроко-
давания. В ничтожные интервалы досуга пишу, собираю народные [пес-
ни], издаю» (№ 230, С. 247).

Попри неймовірну зайнятість музичною творчістю, уроками задля за-
робітку на хліб, М. В. Лисенко з 70-х років Х1Х ст. активно включився
в український національний рух. Він був провідним членом Київської (Старої)
громади, почесним членом ради Всеукраїнської загальної демократичної
організації, головою старійшин Українського клубу у Києві. У його листах
подано чимало відомостей про діяльність Київської (Старої) громади у
70–90-х роках Х1Х ст. та Київської молодої громади 70-х років: про час
і характер громадівських зібрань та ухвалені на них рішення, політичні
умови їхньої праці, участь їхніх членів в організації допомоги слов’янським
народам (передусім сербам) Балкан у боротьбі з турецьким поневоленням
у 1876 р., про підготовку словника української мови, українських підручників,
розробку українського правопису, розповсюдження драгоманівських праць,
організацію видання альманахів, наповнення статтями і розповсюдження
журналу «Киевская старина», про послаблення громадівської діяльності
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наприкінці 80- на початку 90-х років Х1Х ст. (док. № 59, С. 110–111, № 60,
С. 111–112, № 62, С. 113, № 63, С. 114–115, № 65, С. 116–121, № 66, С. 118,
№ 67, С. 119–121, № 68, С. 123–124, № 77, С. 136–137, № 111, С. 165, № 117,
С. 169, № 125, С. 175, № 130, С. 178, № 132, С. 180, № 133, С. 181, № 136,
С. 183, № 147, С. 187, № 160, С. 197, № 161, С. 198, № 179, С. 213–215,
№ 185, С. 219, № 197, С. 226, № 199, С. 228, № 207, С. 232, № 233, С. 249,
№ 268, С. 277, № 273, С. 281, № 300, С. 298, № 313, С. 307, № 318, С. 310).

Микола Віталійович глибоко переживав, що з другої половини 80-х ро-
ків ХІХ ст., в жорстоких політичних умовах, послабла діяльність і згурто-
ваність київських громадівців. У листі до Б. С. Познанського від 16 грудня
1887 р. він писав: «Хведір [Панченко], як виїхав з Києва ранньої осені, так
з того часу й не озивається. Характеристична риса старого й молодого,
певного й невивіреного українця, аби за товариські ворота виїхав, – де та
й потреба в стосунках ділася, де органічний інтерес до всього, що робиться,
що думається, до чого важуться! Про Хведора, значить, – нуль вістей,
один лиш подив. Вол[одар] [В. Антонович] якось чудно живе ось уже трохи
либонь чи не 2 роки. Увільнив себе сливе від кола товариського. Молодих
вчить, не цурається, а од старших товаришів геть чисто одбився. І причини
просто не ставить, і цілком не рве, і нема вже того колишнього Вол[одаря],
а все це разом притяжене шкодить, гальмує усе існування товариське.
Горе-біда наша до всього того, що округ нас діється» (№ 132, С. 180).

Про Всеукраїнську загальну демократичну організацію, її діяльність
у листах М. В. Лисенка, на жаль, міститься незначна інформація. Здебіль-
шого у них повідомлялося про передбачувані з’їзди організації (№ 259, С.271,
№ 268, С. 277, № 276, С. 283, № 288, С. 290, № 305, С. 302, № 318, С. 311).
Так у листі до Б. С. Познанського від 6 квітня 1897 р. він конспіративно
повідомляв: «Треба, голубе, конче, щоб ти був у Київі в початку серпня,
коли буде у Київі сельськохоз[яйственная] виставка й науковий зъїзд. До
сього зъїдуться багато земляків звідусіль. Буде змога познайомитись,
пізнатися, порозумітися. Я дуже радий, що маю нагоду тобі про се сказати
через сина, а не через пошту. Вважай же й пам’ятай. Так просили й про-
сять усі твої й мої щирі друзі» (№ 255, С. 269). В одному його листі (до
І. Л. Шрага від 21 червня 1901 р.) йдеться про обговорення змін до ста-
туту організації: «Розказували Вл[адимиру] Бон[іфатійовичу], зібравшись
у нього, за зміни у статуті, але він не згоджувавсь і зоставсь при своєму
зданні» (№ 330, С. 317). І лише у листі до Б. С. Познанського від 1 жовтня
1901 р. ним передано враження від з’їзду цього року: «А справді, у серпні,
як позбиралися гості – раз у Володаря, а вдруге у мене в господі, то так
мимохідь і оглянувсь, де ж Борис загаявсь, що досі не вступив до гос-
поди? […] Навіть Павло Житецький і той дошкульгав до моєї господи
6 серпня, зацікавлений цілий день був на нарадах, живу участь брав у роз-
мові. У гостині перебувало чимало людей і, цікаво, – багато нових людей,
мало або й зовсім незнайомих» (№ 337, С. 322). Про Український клуб
у Києві у листах є тільки поодинокі згадки (№ 510, С. 451, № 517, С. 455,
№ 523, С. 529, № 549, С. 479). Так, у його листі до І. П. Андріанопольської
від 1 травня 1908 р. повідомлялося: «Одкрили у неділю Український клуб.
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Серед старшини і мене вибрано. З осени будемо функціоніровать. Чимало
й жіноцтва записалося. Треба буде лекції, вечори, концерти, спектаклі, зіб-
рання  рядити [організовувати]» (№ 478, С. 429). Окремі листи М. В. Ли-
сенка містять відомості про творчі зв’язки київських громадівців з пред-
ставниками Одеської, Чернігівської і Петербурзької українських громад
(№ 177, С. 211, № 198, С. 277, № 223, С. 243, № 233, С. 249, № 235, С. 250,
№ 305, С. 301).

Микола Віталійович був сміливою людиною й не раз звертався до пред-
ставників влади з вимогами, проханнями припинити національні утиски щодо
українців. Так у листі від 12 березня 1877 р. до М. П. та Л. М. Драгоманових
він писав: «Я їздив до Дондука [київського, подільського і волинського ге-
нерал-губернатора О. М. Дондукова-Корсакова – А. К.], аби він клопотав
дозвіл співати по українському у концерті. Він каже, не то по Вашому, але
хоч і по китайському співайте, або хоч національний театр заведіть, – мені
ні прикро, ні заздро, але щож я можу зробити, своєю шкурою Вас не затулю.
Обіцяв, про те, старатися у Петербурсі, бо саме тоді їхав» (№ 67, С. 121).
25 квітня 1892 р. він звернувся з листом до міністра внутрішніх справ з ви-
могою відмінити заборону Головного управління в справах друку
друкування кількох музичних творів на тексти Т. Г. Шевченка (№ 165,
С. 201). У 1905 р. делегати від української інтелігенції О. Пчілка, В. Нау-
менко, В. Дмитрієв та І. Шраг передали під час аудієнції прем’єр-міністру
С. В. Вітте записку за 500-ми підписами «Нужды украинской школы» на
захист української мови (про відміну Емського указу 1876 р.). До записки
було додано супровідний лист, підписаний П. Житецьким, М. Лисенком,
Лесею Українкою, О. Пчілкою. У ньому вказувалося, що «порушене в за-
писці питання має величезне значення для справи освіти українського на-
роду» (№ 431, С. 393).

Композитор зрідка виступав у пресі з протестом проти наклепів, зви-
нувачень реакційних кіл царської Росії щодо українців, характеру діяльнос-
ті українських патріотів («українофілів»), твердо захищаючи їхнє право на
відстоювання елементарних національних потреб. Так у газ. «Голос»
(1875. – № 90. – С. 4–5) він опублікував свого листа, який газета озаглавила
«За и против» (Ответ «Русскому вестнику») (док. № 48, С. 100–102). Роз-
глянувши звинувачення журналу «Русский вестник» національно свідомих
українців у різних гріхах (зокрема, в тому, що вони прагнуть «создать но-
вый, не существовавший до сих пор малорусский язык и духовный парти-
куляризм малорусского народа с целью в будущем отделить Малороссию
от России в какое то особое княжество или гетьманство»), він заявив, що
успішний розвиток Російської держави можливий «при повній історичній
єдності і при можливо широкому розвитку всіх етнографічних різноманіт-
них розумових і моральних сил народностей, що її складають, і зокрема –
українців», що «існування української мови і особливого світогляду укра-
їнського народу, що відрізняє його від усіх інших слов’янських народів, ви-
знано всіма людьми науки, які працювали на користь перемоги ідеї свобо-
ди мов над думкою будь-яких утисків щодо них» (С. 101, 102). У відповідь
на глузливі оцінки свого концерта, дані в реакційній, шовіністичній газ[еті]
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«Киевлянин», композитор надрукував 27 березня 1882 р. в газ. «Зоря» ко-
ротеньке спростування з заявою, що «не тільки полемізувати, але навіть
і розмовляти з «Киевлянином» я вважаю для себе більш ніж неприйнятним»
(№ 88, С. 146). 4 грудня 1886 р. він звернувся з листом до міністра внут-
рішніх справ Д. Толстого з протестом проти цензурних переслідувань його
збірників з музичними обробками українських народних пісень (№ 123,
С. 172–173).

М. В. Лисенко високо цінував світочів української культури. Він глибо-
ко усвідомлював значення їхньої творчості для подальшого розвитку різ-
них її галузей, для консолідації української нації. Тому митець прагнув ши-
рити відомості про їхні творчі здобутки, всіляко підтримував їх, був іні-
ціатором і учасником відзначення їхніх ювілеїв та ін., про що свідчать чис-
ленні його листи. Так у листі від 18 лютого 1885 р. композитор писав
В. С. Гнилосирову: «Ми оце увесь час водилися з гостем нашим Іваном
Франком, що був приїздив до нас зі Львова. Це ж є перша літерат[урна]
сила Галичини, і ось, як Бог пощастить, то в цвітні [квітні] почуєте і прочи-
таєте дещо з далекого, кревного краю» (№ 102, С.  159). У листі до
О. Ф. Франко, дружини письменника, від 8 травня 1897 р. Микола Віталі-
йович просив передати І. Я. Франку своє найкраще вітання за його невтомну,
щиру, правдиву працю й боротьбу «супроти овечих тепмпераментів синів
Русі» (№ 258, С. 271). Він брав активну участь у вшануванні літературних
і мистецьких заслуг М. П. Старицького, І. С. Нечуя-Левицького та ін.
(№ 203, С. 230, № 206, С. 231, № 427–428, 430, С. 391–392). Наприклад,
у його листі до Б. С. Познанського від 3 червня 1894 р. відзначалося: «От
я цієї зими й весни самотуж підняв тягар присогласити різні наші міста
взяти участь у двох одночасно святкових ювілеях – Старицького Михайла
і Левицького-Нечуя. Я зняв [підняв] це питання, добився санкції од своїх
(бо це не така легка річ. О, Боже, у нас усе загальнолюдське не легко
провести і в життя звести!). Скільки ж то довелось листів написати» (№ 206,
С. 231).

З великою повагою М. В. Лисенко ставився до видатного історика
Д. І. Яворницького: «Я очень рад благодаря такому общему делу, как из-
дательство материалов по родиноведению, познакомиться с Вами, таким
ревностным деятелем и собирателем родной старины, имея и произведения
печатные, которые мне давно уже известны и ценны» (лист від 2 грудня
1895 р. № 232, С. 248). Він доклав багато зусиль до організації вшанування
пам’яті І. П. Котляревського, зокрема у відкритті пам’ятника йому в Пол-
таві у 1903 р. (№ 251, С. 268, № 261, С. 272, № 263, С. 274, № 275, С. 282,
№ 299, С. 298, № 372, С. 345, № 386–396, С. 359–371). У листі від 1903 р
до Г. І. Маркевича Микола Віталійович наголосив: «Я мислю, що ювілею
такому, як наш – імені Ив. Котляревського – треба достойно виступати
перед лицем не кажу Россії – ся звикла до скандалів, – але Слов’янщини,
Європи» (372, С. 345). У листі до М. Ф. Комарова від 17 листопада 1898 р.
митець писав: «У суботу, 21 листопада, у нашій літературно-артистичній
салі святкуємо 100-літню річницю появи «Енеїди» Котляревського, 2 рефе-
рати читатимуть автори: Людмила Черняхівська і Науменко. Привітні вір-
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ші до Котляревського Старицького, Олени Пчілки, Лесі Українки і Сте-
шенка. Спів і, нарешті, мій гімн до тексту Шевченка «На вічну пам’ять
Котляревського» при солі, хорі» (№ 274, С. 282). Про це ж він повідомив
Г. І. Маркевичу 1 грудня 1898 р.: «21 цього місяця [точніше – минулого, –
листопада] обходили ювілей Котляревського у нашому Літ[ературно]-Артис-
т[ичному] товаристві дуже пишно при величезному натовпі людей. Я ста-
вив свою кантату, до цього написану, на слова Шевченка про Solo тенора,
баритона, хори – жіночий, чоловічий і мішаний. Чудесні були реферати,
декламації, привітні вірші і слова до поета і 18 телеграм з усіх кінців Росії,
України і Галичини, і все це по українському» (№ 275, С. 282). Висловлю-
ючи незадоволення станом підготовки до вшанування І. П. Котляревського
з нагоди відкриття йому пам’ятника в Полтаві, композитор 25 липня 1903 р.
писав Г. І. Маркевичу: «Я послав ще в юні місяці Вам усі адреси київські,
львівські і які в голову прийшли, а Ви й досі нікому нічого не написали. Це
ж зрада! У Київі ніде, ні в Думі, ні в Голови, ні в Літер[атурно]-Арт[истич-
ному] т[товаристві], ну, словом, ніде не одержали од Вас и натяку на
запросини. Що ж це таке, питають кияне? Чи ви, полтавці, хочете разом
з урядом утопити наше свято в багнюці і зробити його «келейно, для себе?»
З Галичини пишуть и кажуть, що не чуть нічого з Полтавщини. Що ж Ви
собі думаєте? На келейне свято ні одна душа з них не прийіде. Один-
єдиний момент самосвідомого відношення до свого патріотичного обо-
в’язку, щоб його висвітлити широко перед людьми, и то бажають вкупі
з ворогами замолчать, затоптать, чтобы не повадно было хохлам мечтать
в самом деле, что они нечто» (№ 388, С. 361).

З приводу смерті П. О. Куліша у листі до його дружини О. М. Куліш
(Ганни Барвінок) від 20 серпня 1897 р. М. В. Лисенко писав: «Не стямлюся,
за що Ви, хоча й найближча особа до покійного, дякуєте за той найменчий
êëî ï ³ò ÿêèé ÿ ï î í ³ñ, ï î õî äèâø è äî  Â[àñèëÿ] Â[àñèëüî âè÷à]8 в справі хреста
на могилу. Та хиба ж ми, свідомі українці, до того отатарилися, згубили
постать чоловічу, що ще ж би й те вважали за якусь надзвичайну подію?
Хиба ж ми не батька ховали? Хиба своїм невсипущим прикладом цілого
життя не дав він нам, кожному діячеві українському, по змозі доказ і образ,
як треба ужити свої сили, хист, свої достатки на користь матері-вітчизни?»
(№ 260, с. 271–272). Композитор багато дбав про організацію видання
перекладів художніх творів європейських письменників, Біблії, здійснених
П. О. Кулішем (№ 262, С. 273, № 264, С. 275, № 265, С. 275, № 267, С. 276,
№ 278, С. 284, № 281, С. 286, № 283, С. 287, № 284, С. 288, № 285, С. 288,
№ 286, С. 289, № 297, С. 295–296, № 301, С. 299, № 302, С. 300, № 303, С. 301,
№ 306, С. 302, № 316, С. 309, № 320, С. 312, № 321, С. 312, № 322, С. 313,
№ 323, С. 313, № 328, С. 316).

У листі до М. О. Менцинського від 18 травня 1904 р. М. В. Лисенко
висловив таке бажання: «Дуже, дуже втішатись буду, коли знов почую Вашу
славу, а враз і нашу загальну, про поширення нашої пісні, співів, значних
вокальних речей серед світлої публічності європейської» (№ 415, С. 384).
Дуже щиро звучать його слова й у листі до С. А. Крушельницької від 5 бе-
резня 1899 р.: « Три мої твори, що досі не друковані, прошу прийняти від



145

Огляди, рецензії

мене як ознаку високої пошани моєї до таланту й хисту артистичного ви-
сокоповажної панни, котру, на превеликий жаль, і доси не мав щасливої
оказії почути…» (№ 279, С. 285). З приводу смерті О. Я. Кониського він
відгукнувся у листі до Б. С. Познанського від 10 грудня 1900 р. такими
словами: «Втрата його у нас з його смертю велика, не так як якого талано-
витого письмовця, але як великого працьовника і організатора» (№ 318,
С. 311). Довідавшись про смерть Т. Р. Рильського, Микола Віталійович 22
листопада 1902 р. писав Б. С. Познанському: «Померла квітка юнацтва 60-
х років, славних років обчеської свідомості й відродження українського на-
ціонального почуття. Правобережжя дало два золоті неоцінні дари9 укр[а-
їнському] товариству, більше, мабуть, не дасть ніколи з польських родин.
Такі епохи не повторюються» (№ 369, С. 343).

М. В. Лисенко брав участь в організації відзначення ювілею О. О. Русо-
ва (№ 327, С. 315, № 335, С. 320–321). Дбаючи про вшанування великих
творців-українців, він з вдячністю відгукувався про тих, хто цінував його
талант, поважав як митця, патріота. З приводу ювілею своєї 35-річної ком-
позиторської діяльності Микола Віталійович 29 грудня 1903 р. писав
О. М. Куліш (Ганні Барвінок): «Жалкую дуже, що Вас не було в дні свят-
кування мого ювілею, 20 і 21 грудня. Ото було люду! Незчислені тисячі
и на академії в Купецькій залі, и другого дня в концерті в опернім театрі,
а у вечері на опері «Різдвяна ніч». Галичан та буковинців зъїхалося душ
30, з сім’ями. Скільки було промов, а адресів в розкішних папках, а срібних
вінців!» (№ 410, С. 381).

Із решти лисенкових висловлювань на цей сюжет привертають увагу
ще й такі. У листі до Я. С. Степового від 12 жовтня 1905 р. композитор
писав: «На разі Ваші твори у мене в руках. Я йіх з зацікавленням, прису-
щим вірному патріотові, котрий радіє духом о нові сили на ниві україн-
ської творчости, переглянув, переграв и поділюся з Вами своїми посте-
реженнями» (№ 440, С. 399). У листі до К. Й. Студинського від 18 лютого
1908 р. він щиро констатував: «Великим, тяжким сумом обняла моє серце
вістка про смерть достойного, великого патріота нашого Анатоля Вах-
нянина, ціле життя своє оддавшого для щастя й розцвіту своєї вітчизни»
(№ 475, С 424).

У багатьох листах М. В. Лисенко вказує на органічну, історичну єдність
наддніпрянських і західних українських земель, етнічну єдність його
населення, говорить про їхню спільну Вітчизну. Виходячи з цього, патріо-
тичних почувань, композитор і діяч українського національного руху в різ-
них ракурсах розглядав у листах питання взаємовідносин Надніпрянщини
і Західної України, взаємодії і співпраці українців-східняків, галичан, бу-
ковинців та закарпатців. У листі до західноукраїнського діяча О. Г. Барвін-
ського від 24 жовтня 1869 р. із Лейпціга Микола Віталійович писав: «Я тії
думки, що нам, своїм кревним людям, однії матері дітям, не варт, не ли-
чить розъіднатись, але скуплятися як найміцніше. Велика необашність,
що аж до цього часу такі малезні стосунки Галичини з Україною. Ніякої
солідарности немає» (док. 35, С. 84). Він заохочував і допомагав надні-
прянцям передплачувати українську прогресивну пресу, що видавалася
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у Львові (№ 93, С. 154 та ін). У листі до Л. Б. Комарової, дружини М. Ф. Ко-
марова, від 15 лютого 1884 р. митець писав, що «нам, сиротам, тільки і зо-
сталось підтримувати Галичину скільки мога і морально, и матеріально»
(№ 99, С. 157). 19 лютого 1887 р. він радив Б. С. Познанському надсилати
свої праці в Галичину, зауважуючи: «…поки не порвали нитки з Галичиною,
і треба їм, сердешним, усяко помагати» (№ 125, С. 175). У листі до В. Лу-
кича (В. Л. Левицького) від 5 червня 1891 р. М. В. Лисенко пояснював:
«Сердечно дякую за памьять, за присилку програми вечорниць Тарасових.
Тільки мене вража й дивує, що мене раз по раз дякуєте за прихильність до
галицьких русинів. А до кого ж бути прихильним?... Звичайно, свій до сво-
го горнеться, чим мога підпомага, надто хилиться у той бік, де життя дає
змогу чи сяк, чи так у помочі стати» (№ 157, С. 195).

Великий син України спонукав наддніпрянську творчу інтелігенцію до
співпраці у західноукраїнській періодиці, заохочував освічених галичан до
активнішої, потужнішої праці на ниві вітчизняної науки і культури. У листі
до В. Лукича від 2 листопада 1892 р. митець писав: «Горе, та ще й не
мале, добродію, що «Зоря» не знаходить сил літературних серед галичан,
бо якби не Чайченко або Перебендя, Нечуй, а часом Пчілка, то хоч і крам-
ничку замикай. Так само і в драматичному поділі. Якби не Карий або не
Кропивницький, то й драматичних творів не з’явилось би у «Зорі». А знов
тут у нас на Вкраїні, де уряд свою політику утисків і нівеляції довів до
певного закону, що аби поданий був який хоч трохи талановитий твір до
цензури на українській мові, – вже йому не животіти: заборонять – як води
напитись. А проте українські писателі не пнуться до «Зорі», де вільно було
б надрукувати й легко добути, щоб перечитати. Нема, добродію, живого
зв’язку між українцями й галичанами, нема ще його, дуже він слабкий.
Може, час зладить й зміцнить цей зв’язок, а то сама маленька горстка
людей тямить важність цього зв’язку і підпира його. В людіх вчених,
пишучих тутечки, цей зв’язок не в’яжеться з галичанами, як мені видається,
через те, що галичане страшенно мало особисто роблять, працюють трохи
на полі літератури, драми, ars humana10 взагалі» (№ 170, С. 205). Невдовзі
він знову повертається до цієї теми у листі до В. Лукича від 28 листопада
1892 р.: «А все ж дивую, жалую і навіть іритуюся, що у такому значному
органі, як «Зоря», нема імен галицьких. Хіба які-такі віршики скорботного
розбору, а то що не оповідання, що не драматичний твір, то й українець
[з Наддніпрянщини]. Ще ж до того не забудьте, що у вас нема галичан,
для яких мова українсько-руська не була б своя рідна, питима, а у нас
в інтелігенції один на 100000 зна свою (і вважа її за свою мову сяк-так).

Так кому ж би писати і постачати літературні праці, як не галичанам?
У нас Москва приборкала, з’їла, перевернула українця, одбила од родини,
і ті одиниці з мільйонів все ж таки пишуть, а у вас всі при прапорі і не
дають зиску. Горенько!» (№ 171, С. 206–207). М. В. Лисенко приділяв ве-
лику увагу питанню розгортання діяльності Наукового товариства імені
Шевченка у Львові (№ 213, С. 236, № 217, С. 239).

М. В. Лисенко мав щедру душу. Він як християнин ладний був подати
допомогу чесній людині, що потребувала її. Крім того, він як патріот завжди
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сприяв, про що свідчать листи, українським науковцям, літераторам, мит-
цям у реалізації їхніх творчих задумів, оскільки це мало збагачувати наці-
ональну культуру, а отже – вивищувати українську націю. Так, у 1876 р. він
намагався подати допомогу О. Я. Кониському в організації матеріалів для
вміщення їх у задуманих ним до видання альманахів (№ 56, С. 108–109,
№ 57, С. 109). Митець радить Л. О. Яновській, де можна надрукувати її
твори (лист до неї від 1890 р.): «Майте на увазі, коли твори Ваші будуть
гідні друку і поширення, Київ надрукує (присилайте до мене), а то ж Ви,
певне, знаєте, що Вл[адимир] Ник[олайович] Леонтович склав видавницьке
товариство з д[обродієм] Чикаленком і просе земляків надсилати першому
з їх твори, вони будуть видавати, ще й  гонорар невеличкий платитимуть
від аркуша» (№ 148, С. 188). У листах від 18 жовтня 1891 р., 29 листопада
1891 р., 31 березня 1893 р., 16 грудня 1893 р. та ін. до Б. С. Познанського,
який тоді перебував за межами України, він повідомляє йому про свої тур-
боти щодо підшукання йому належного місця служби (№ 159, С. 196, № 161,
С. 198, № 182, С. 216, № 191, С. 222). Микола Віталійович всіляко опікувався
долею, освітою внучатого племінника Т. Шевченка Ф. С. Красицького
(№ 166–168, С. 201, 204, № 220, С. 241, № 231, С. 248 та ін.).

Всіляко підтримуючи патріотично настроєних українських інтеліген-
тів, 21 квітня 1895 р. М. В. Лисенко звернувся до Д. Л. Мордовця з такими
словами: «Пізнавши Вас від дуже давнього мого мешкання в Петербурзі
і відаючи Ваше широке серце до добрих земляків-українців, наїзджаючих
до столиці, я важуся цим листом моїм припоручити добрій і патріотичній
увазі Вашій молодого нашого земляка, київського університету слухача,
родом з Полтави, Йвана Матвійовича Стешенка, мандруючого до Петер-
бургу на власний інтерес. Єсть се людина, перейнята любов’ю до рідного
краю; має добру кебету у виданню красних, чужоземних найзнаменитіших
творів, як старинних (старовинних), так і європейських, в перекладах на
мову українську» (№ 221, С. 241). 26 листопада 1895 р. він повідомив учи-
телю, письменнику Г. С. Грушевському (Петру Голоті): «Казав, просив
і благав пана Шрага, земця й думця з Чернігова, щоб пришукав Вам посаду
у земській управі. И той мені приобіцяв щиро, що старатиметься конче
і пришукає Вам місце» (№ 229, С. 246). Свою позицію у ставленні до молоді,
яка до чогось прагне, композитор пояснив у листі до Ф. М. Колесси від 22
квітня 1895 р.: «Я завжде радий буваю, коли хто з молодих зацікавлюється,
працює на рідній ниві, а коли, не вповаючи одразу на свої слабі сили, вдається
за порадою до людей, спокушених практикою. Радо я з такими людьми
своїми поділюся…» (№ 242, С. 254). У листі до Г. І. Маркевича від 1 грудня
1898 р. він просив: «Маєте голос і вплив у Полтавській земській управі,
уживайте всяких способів і заходів, голубе, щоб на свободну вакансію
секретаря губ[ернської] управи у Полтавській губернській земській управі
рекомендувати, та сильно, состоящого у Владикавказькій Думі и управі
секретарем Хведора Григоровича Шульгу, нашого чоловіка, практичного,
достойного чоловіка» (№ 275, С. 282). М. В. Лисенко всіляко допомагав
у матеріальному забезпеченні учня його музично-драматичної школи
М. В. Микиші (№ 436, С. 396–397).
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Слід підкреслити, що зміст багатьох листів свідчить, що М. В. Лисенко
виступав як могутня творча сила, рушій у загальнокультурному українсь-
кому національному процесі. Він виявляє інтерес до стану тих чи інших
галузей української культури і прагне своїми діями змінити його на краще,
спонукати діячів науки, літератури і мистецтва до руху вперед (№ 210,
С. 234, № 212, С. 236 та ін.). Листи також засвідчили, що їхній автор мав
широкі гуманітарні знання. Так, у листі від 23 липня 1869 р. із Лейпціга до
П. О. Куліша він висловив деякі мовні зауваження до його художнього тво-
ру: «Слово древній я б замінив на прадавній; слово строге розуміння (стро-
гое) я б замінив на наше слово суворе; слово насильством я сказав би
силоміцю; подвигів – вчинків; слово видокруг (горизонт) я б ужив обрій,
що іого вживають у Харківщині, та ще перський замість персидський» (№ 34,
арк. 83). Митець вважав, що будь-яка творча праця вимагає професійної
доброзичливої критики, корисної поради в ім’я майбутніх помітних здо-
бутків у тій чи іншій галузі науки й культури. У листі до І. С. Нечуя-Ле-
вицького від 6 липня 1874 р. він твердив: «Ми ж маємо право поміж себе
вирісно й одверто балакати, тим більш, носячи на собі обов’язки, як пра-
цівники рідної ниви. Мені, земляче, здається, що кожний талант, а надто
великий, відзначаючийся, яким вважаю я Ваш, більш ніж що інше потребує
здорового присуду, навіть суворого, гострого – тим більш він дужчає, більш
скріплюється. Спасення нашої літературної будущини настане у той час,
як на наші утвори звернуть серьезну увагу, бо досі, на наше безголов’я,
скрізь і всюди мовчали. Треба, отже, промовити велике спасибі тому, що
дав почин поважній критиці про українські утвори, і, яко уталановане перо,
він приверне увагу дужчої силою громади, заставить пригледітись до мислі,
яка лягла в основу наших діл» (№ 43, С. 91). У листі до нього ж від 22 лип-
ня 1874 р. зауважив: «Скільки я поважаю правдиву критику, стільки ж мені
теж чудна залишня суворість до українських писателів, котрі, щасти їм
Боже, ледве на ноги стають, у колодочки вбиваються, а тут їх, наче вес-
няний грім на цвіт, прибито» (№ 44, С. 93).

Листи М. В. Лисенка містять багато інформації про ті чи інші конкретні
факти культурно-історичного характеру. Вони мимоволі подають відомості
про те, де композитор перебував у той чи інший час, чим займався та ін.
У листах до рідних в деталях розкрито його навчання в Лейпцігській кон-
серваторії, відобразилися його стосунки з батьками, розкривається емо-
ційне, високоморальне багатство його душі.

Суттєвим доповненням до листів є вміщені в збірнику світлини:
М. В. Лисенка в різні роки життя, його батьків, дружини, дочок і синів,
його адресатів (М. П. Драгоманова, І. Я. Франка, П. А. Косача, Т. Р. Ри-
льського, О. Я. Кониського, В. Б. Антоновича, Д. І. Яворницького, М. С. Гру-
шевського та ін.); групові фото – композитора у колі відомих діячів, спів-
працівників, родичів, знайомих («Група членів Київської Старої громади»,
«Родина Лисенків-Старицьких», «Камерний ансамбль ІРМТ», «Хорова по-
дорож по Україні 1897 р.», «М. В. Лисенко з родиною в гостях у Демуць-
ких», «На Шевченковій могилі», «Ювілят Микола Лисенко в окруженю
«Львівського Бояна», «Відзначення роковин Т. Г. Шевченка у Київському
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літературно-артистичному товаристві», «Харків, 14.01.1904 р. М. Лисенко
з учасниками Ювілейного комітету», «Академія Товариства «Січ» у Чер-
нівцях 1903 р. (Ювілей Лисенка)», «Микола Лисенко з викладачами та уч-
нями своєї Музично-драматичної школи», «Етнографічна комісія Київсь-
кого українського клубу», «Микола Лисенко з помічниками по хоровій справі»,
«Організатори і учасники Шевченківського концерту у Курську 23 березня
1911 р.», «Перший виїзд членів Київського українського клубу на Тарасову
могилу», «Родина Лисенків-Старицьких на дачі у Китаєві», «В Лобачеві
у Самойловичів», «Обід у маєтку В.Магденка у с. Галицькому» та ін.

Велику частину збірника зайняли «Примітки і коментарі» (С. 483–607).
До кожного з опублікованих листів додано: вказівки на те, за чим друкується
лист (оригіналом, автографом, із зазначенням його місця знаходження, ви-
данням, опублікованим текстом, машинописною копією, фотокопією, ма-
шинописною розшифровкою та ін.); пояснення до різних термінів, геогра-
фічних назв, прізвищ й імен, назв музичних і літературних творів, газет
і журналів, до завуальованих висловлювань, чітко зрозумілих тільки корес-
пондентам, різних згадуваних подій і явищ та ін. Слід підкреслити, що в ці-
лому примітки і коментарі складено на високому професійному рівні. Вони
й справді допомагають читачеві глибше зрозуміти зміст Лисенкових листів.

Суттєвим помічником для читачів є також значний за обсягом аното-
ваний покажчик імен (С. 608–660), згаданих у листах М. В. Лисенка. Імен-
ний покажчик, з одного боку, розширює знання про тих чи інших осіб, особ-
ливо про менш відомих, а з другого – вказує на ті номери листів чи при-
міток, в яких йдеться про них. Глибокі знання упорядника збірника життя
й діяльності композитора забезпечили їй можливість встановити про кого
саме йшлося у відповідних листах і подати про них відповідну інформацію.
Доречно вміщено у збірник «Словник давніх, діалектних та новостворених
українських слів» (С. 661–663). Подані пояснення до цих слів допомагають
зрозуміти ті місця текстів листів, де вони вжиті. Певний інтерес зацікавле-
них темою викличе поданий наприкінці книги список опублікованих раніше
листів М. В. Лисенка (С. 664).

Високо оцінюючи професійний рівень упорядкування рецензованого
збірника, висловимо окремі зауваження, побажання. Не заперечуючи не-
обхідність вміщення в збірник змістовної вступної статті М. Т. Рильського
«Про листи Лисенка», видрукованої ще в 1964 р., на нашу думку, треба
було б упоряднику підготувати нову додаткову вступну статтю з врахуван-
ням новітніх досягнень у вивченні життя й творчості М. В. Лисенка і новим
прочитанням листів композитора в умовах незалежної України.

У збірник з різних причин (труднощі у виявленні нових листів, обме-
ження в обсязі видання та ін.) включено не всі листи М. В. Лисенка. Все
це можна зрозуміти. Проте, чому не надруковано повністю всі тексти листів
композитора до М. С. Грушевського, що зберігаються в родинному фонді
Грушевських (ЦДІА України, ф. 1235, оп. 1, спр. 606), а опубліковано урив-
ки із більшої частини цих листів, взяті із добірки С. Білоконя (З епістолярної
спадщини (Листи М. Лисенка до М. Грушевського) // Музика. – 1989. –
№ 5. – С. 20–22), пояснити складно.
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У додатках до опублікованих листів подано лист М. В. Лисенка до
редакції (без вказівки до якої саме газети). У примітках і коментарях до
цього листа вказано: «Друкується вперше за чистовим автографом, що
зберігається у Науково-галузевому архіві Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (ф. 24–2,
№ 118)». По-перше, цей лист був надісланий до редакції «Киевской газеты»,
а потім після того, як вона надрукуваала його із купюрами, до Київського
окремого цензора з скаргою на її дії. По-друге, цей лист уже було надруко-
вано (Катренко А. Обставини запрошення О. П. Мишуги на посаду викла-
дача музично-драматичної школи М. В. Лисенка // Науково-інформаційний
бюлетень Архівного управління УРСР. – 1963. – № 5. – С. 42–46), а потім
передруковано два рази (зокрема в кн.: Олександр Мишуга: Спогади, ма-
теріали, листи. – К.: Музична Україна, 1971. – С. 401–407). По-третє, авто-
граф цього листа й понині зберігається в Центральному державному істо-
ричному архіві України, м. Київ (ф. 294, оп. 1, спр. 370, арк. 326, 327).

До деяких термінів (на думку упорядника збірника не цілком зрозумі-
лих читачеві), вжитих М. В. Лисенком у текстах листів, додано у квадрат-
них дужках слова-пояснення. Очевидно, цього робити не слід було. По-
перше, при потребі таке розтлумачення можна було зробити в коментарях
до документів, поданих окремо. По-друге, інколи такі пояснення є зайвими,
оскільки вжитий композитором термін є цілком прозорим. Наприклад, у листі
від 18 лютого 1885 р. до В. С. Гнилосирова (№ 102) вжито слово «цвітні»
і поряд подано пояснення – [квітні], а у листі від 30 березня 1887 р. до
О. Ф. Франко (№ 127) відповідно – «сепарації» і [сепаратизму], у листі
до Б. С. Познанського від 3 червня 1894 р. (№ 206) – «зняв» і [підняв],
у листі до М. С. Грушевського від 15 серпня 1899 р. (№ 291) – «піднести»
і [підняти].

У доданих окремо до опублікованих листів «Примітках і коментарях»
трапляються окремі помилки і недогляди. Так, у другому коментарі до
тексту листа П. Г. Житецькому від 14 лютого 1876 р. (№ 53) вказано, що
нібито Павло Гнатович прочитав на III Археологічному з’їзді в Києві
у 1874 р. свою працю «Описание Пересопницкой рукописи XVI в.». На-
справді, він виступив з науковою доповіддю, присвяченою історії створення
і мовним особливостям Пересопницького Євангелія. Її було опубліковано
в збірнику «Труды третьего археологического съезда» (К., 1875, т. 2). Зго-
дом, допрацьований варіант її було надруковано окремою брошурою під
назвою «Описание Пересопницкой рукописи XVI в. С приложением текста
Евангелия от Луки, выдержек из других евангелистов и четырех страниц
снимков» (К.: Университетская типография, 1876. – 79 с.). Можливо в цьому
листі йдеться про першу серйозну наукову монографію П. Г. Житецького
«Очерк звуковой истории малоруського наречия» (К.: Университетская
типография, 1876. – 380 с.). У коментарі 11 до цього ж листа сказано, що
в 70-х роках Х1Х ст. в Петербурзі діяла українська громада. У цей час
такого організованого осередку там не існувало. У першому поясненні до
листа О. Ф. Волошину від 12 жовтня 1880 р. (№ 85) твердиться, що адресат
брав активну участь у 1879–1883 рр. в народницькому гуртку в Єлисавет-
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граді. Насправді, він входив тоді до складу Єлисаветградської української
громади. У третьому коментарі до листа Б. С. Познанському від 19 лютого
1887 р. (№ 125) відзначено, що у тексті нібито йдеться про Молоду громаду.
Таке твердження є неточним, оскільки у 80-х роках ХІХ ст. у Києві вже не
існувало єдиної української Молодої громади, а діяло декілька молодіжних
гуртків. У п’ятому коментарі, що стосується журналу «Киевская старина»
(лист Б. С. Познанському від 8 лютого 1888 р., № 136) не розкрито роль
київських громадівців в ідейно-змістовому спрямуванні цього часопису і зна-
чення останнього у розгортанні українського національного руху. У тре-
тьому коментарі до листа Б. С. Познанському від 22 листопада 1902 р.
(№ 369) вказано, що Катерина Миколаївна Мельник – «приятелька родини
Антоновичів». Насправді, вона була другою дружиною В. Б. Антоновича.

Орієнтуватися у персоналіях, згаданих в опублікованих листах та «При-
мітках і коментарях» до них, допомагає анотований «Покажчик імен». Його
складено в довільній формі і в цілому добре. Хоча у ньому також трапля-
ються окремі недогляди. Наведемо декілька прикладів. Упорядник твер-
дить, що Пелехин Павло Петрович у «1898 р. пожертвував на фонд будів-
ництва майбутнього медичного факультету Київського університету та під-
готовку професури для нього 90 тис. австрійських крон» (С. 643). Ці кошти
було виділено Науковому товариству ім. Шевченка у Львові на фонд для
будівництва будинку майбутнього медичного факультету Українського уні-
верситету у вказаному місті. Написано «Алчевська Христина (Христя)
Олексіївна (1882–1931)» (С. 608), а пояснення про кого йдеться не дано.
Адже була педагогічна діячка Христина (мати) і поетеса і педагог Христя
(донька).

Волошин Олександр Федорович входив не до Одеської громади
(С. 615), а до Єлисаветградської громади (1878–1884 рр.); Житецький Пав-
ло Гнатович був не членом Російської академії наук (С. 623), а членом-
кореспондентом її. У поясненні до персоналії Кістяківський Олександр Фе-
дорович написано, що він був також «архівістом», співзасновником «Старої
громади (перших часів)» (С. 626). Очевидно, треба було замість слова
«архівіст» вжити слово «археограф». Уточнення вимагає й інше тверд-
ження – щодо його участі в Київській громаді. О. Ф. Кістяківський на по-
чатку 60-х років ХІХ ст. був членом Петербурзької громади. Із діячами
Київської (Старої) громади у 70-х роках він мав тільки зв’язки, а членом
цієї організації став лише на початку 80-х років ХІХ ст.

Полегшує розуміння текстів листів М. В. Лисенка доданий «Словник
давніх, діалектних та новостворених українських слів». Правда, в нього
зайве включено деякі терміни, які є цілком прозорими, зрозумілими: буду-
щина, відати, вітчизна, ганити, гудити, достоту, дуки, калитка, кебета, ли-
бонь, людність, небіж (небога), небіжчик, почасти, ревний, ремствувати,
сталий, хибний.

Незважаючи на певні недоліки й недогляди, рецензований збірник
«М. В. Лисенко. Листи» є помітним явищем у книговидавничій справі, ду-
ховній культурі й археографії України. Ця книга стане поштовхом до нових
пошуків джерел, що стосуються музичної й громадської діяльності
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М. В. Лисенка, та їхньої публікації, до появи нових наукових і популярних
праць про нього, до створення наукової повної хроніки життєвого й творчо-
го шляху великого сина українського народу.

1 Див., зокрема: М. В. Лисенко. Бібліографічний покажчик / Укладач Алла Хмельова
// Українське музикознавство: Науково-методичний збірник. Вип. 32. До 160-річчя від дня
народження М. В. Лисенка. – К., 2003. – С. 273–307.

2Лисенко М. В. Листи / Автор-упорядник Р. М. Скорульська. – К.: Музична Україна,
2004. – 680 с.; іл.

3 Зі спільниками (лат.).
4 Від. лат. particularis – окремий. Тут – самостійність.
5 Буквально «за свій дім» (лат.). Тут у розумінні – «вважатиме своїм».
6 Роялісти більші, ніж сам король (франц.).
7 Братанням (з франц.).
8 В. В. Тарнавського.
10 Людяне мистецтво (лат.).

Оксана Коваль

«НА ШЛЯХУ ДО ПРАВДИ НЕМА ЗАБУТТЯ»
Ластоўскі В. Кароткая энцыклапедыя старасьвеччыны:

Уклад. Я. Янушкевіч. – Мінск: Выд. Хурсік, 2003. – 226 с.
Наприкінці 2003 р. вийшла у світ чергова книга із рукописної спадщини

Вацлава Ластовського – білоруського письменника, громадсько-політич-
ного діяча, великого знавця історії та культури рідного народу, ім’я якого та
творчий доробок на десятиліття було викреслено з історичної пам’яті бі-
лоруського народу. Певний прорив у дослідженні його спадщини відбувся
лише з середини 90-х рр. минулого століття, у значній мірі саме завдяки
праці білоруського літературознавця, архівіста, заступника голови Архео-
графічної комісії Держкомархіву Біларусі Язепа Янушкевича. 1995 р. з-під
його пера вийшло біографічне дослідження про В. Ластовського, зроблене,
за браком документальних джерел, іноді на підставі згадок про нього у що-
денниках та спогадах сучасників, публікацій у періодиці 10–20-х рр. ХХ ст.
У 1997–1998 рр. за безпосередньої участі Я. Янушкевича видано окремим
виданням праці В. Ластовського, збірку його літературних творів для
школярів; у капітальному двотомному збірнику документів «Архіви БНР»
подано десятки документів, що стосуються часу його роботи на посаді
прем’єр-міністра. Видання, що розглядається в даному огляді, присвячене
120-ій річниці від дня народження автора енциклопедії.

Щоб у повній мірі зрозуміти значимість анотованої публікації для су-
часної Білорусі, слід коротенько згадати біографію В. Ластовського.

Народжений 1883 р. у родині безземельних селян, В. Ластовський
з юних літ зацікавився рідною мовою, яку розглядав «у тісному зв’язку
з народним побутом, його світоглядом, історією, звичаями». Активно
працював на ниві білоруської літератури – і як письменник, і як організатор.
З 1909 р. до 1914 р. він виконував обов’язки секретаря часопису «Наша
Ніва», своєрідного центру літературно-просвітницької діяльності білору-
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ської національної інтелігенції, пізніше керував Білоруським видавничим
товариством у Вільні (1916), був редактором часописів «Гоман» (1916),
«Крывічанін» (1918), «Крывіч» (Каунас, 1923–1927), укладав шкільні під-
ручники і читанки з білоруської мови. Боліючи душею за справу націо-
нального відродження В. Ластовський відчував необхідність дати біло-
руському народові елементарні знання з минувшини батьківщини, яких
у той час бракувало навіть національно свідомому громадянству. Так
з’явилася його перша «Кароткая гісторыя Білорусі» (1910), яка мала вели-
чезне значення для формування чітких орієнтирів діяльності національної
інтелігенції. Він також опублікував у різних часописах окремі повідомлення
з історії і краєзнавства, які 1918 р. увійшли до збірки «Што трэба ведаць кож-
наму беларусу?»

Коли політичні катаклізми 1915–1918 рр., які торкнулися й Білорусі,
поставили перед необхідністю політичного вибору, В. Ластовський вклю-
чився у громадську діяльність, був прем’єр-міністром БНР у вигнанні
(1919–1923). У складі дипломатичних місій БНР він відвідав Бельгію, Ні-
меччину, Ватикан, Італію, Францію, Швейцарію, де намагався привернути
увагу міжнародної спільноти до боротьби білорусів за національне само-
визначення. Попри політичну діяльність, В. Ластовський продовжував нау-
ково-популяризаторську роботу (публікував статті з історичної та народо-
знавчої проблематики), готував капітальну працю «Нарысы беларускай
гісторыі». 1924 р. він видав «Падручны расійска-крыўскі слоўнік», 1926 р.,
на вшанування 400-річчя білоруського книгодрукування, – «Гісторыю бе-
ларускай (крыўскай) кнігі».

Переїхавши 1927 р. до БРСР, В. Ластовський з великими надіями
включився до наукового життя: був одним із перших директорів Біло-
руського державного музею, зав. кафедри етнографії Інституту білорусь-
кої культури (1927–1928), одним із перших академіків Білоруської академії
наук та її неодмінним секретарем (1928–1930). Проте сподівання вченого
на спокійну наукову роботу на користь рідного народу, як і багатьох інших
діячів білоруського відродження, не справдилися. Його заарештували і за-
судили в справі так званої Спілки визволення Білорусі до заслання, а 1938 р.,
звинувативши в «шпигунській» діяльності на користь Польщі, розстріляли.

Ім’я вченого, письменника, відданого патріота своєї батьківщини, як
і його творчий доробок, було викреслено з історії білоруської науки і культури
на довгі роки, аж до кінця ХХ ст. Нинішнє звернення до життя і творчості
В. Ластовського – не лише відновлення історичної справедливості. Багато-
річні замовчування фактів, що не відповідали радянській ідеології, спричи-
нили викривлення і спотворення створюваної істориками картини минулого,
виникнення численних «білих плям» в історіографії. Нині в Білорусі, як і в ін-
ших колишніх радянських республіках, триває переосмислення власної історії
із врахуванням витіснених і замовчуваних фактів. У цьому процесі праці
В. Ластовського, його публіцистика, життєвий і творчий шлях є цінним дже-
релом з історії білоруської науки і новітньої історії загалом.

У основній частині «Кароткай энцыклапедыі старасьвеччыны» опуб-
ліковано машинописні та рукописні матеріали, що зберігаються у відділі
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рукописів ЦНБ АН Литви (F-21-249, один із так званих білоруських фондів)
під заголовком «Нарысы беларускай гісторыі». Ці матеріали – короткі стат-
ті-нариси, що визначають і пояснюють терміни та поняття з часів серед-
ньовічної Білорусі («Архвы судовця», «Баяры путныя і панцерныя», «Вече»,
«Кадук», «Мешчаны», «Мэтрыка Вялікага Князства Лытовскага», «По-
лацкая земля», тощо), всього 82 статті. Свідчень самого автора про те,
яким мав бути первісний задум його праці поки-що не виявлено. Очевидно,
що перелік статей міг бути значно ширший. Першу публікацію цього дже-
рела здійснено в часописі «Спадчына», (1996 р., № 4–6, публікація А. Кав-
ки). Нинішню зроблено із врахуванням недоліків попередньої. Зокрема,
в останній докладно описано місцезнаходження та стан першоджерела,
подано необхідні коментарі до статей основної частини та додатку. Також
змінено порядок подачі статей. Автентичне джерело не має певної струк-
тури – ні алфавітної, ані хронологічної чи тематичної. Публікація А. Кавки
повторила автентик.

Укладач нинішнього видання, Я. Янушкевич, небезпідставно вважа-
ючи, що алфавітний принцип подачі статей такої широкої тематики, найбільш
логічний, зручний для читача і що саме він, очевидно, був би використаний
автором для публікації, розмістив статті за абеткою. Окрім того, видання
доповнено статтями-замальовками на історичну тематику, що вийшли
з-під пера В. Ластовського упродовж 1912–1926 рр. і вже опубліковані в то-
гочасних часописах. За стилем вони подібні до статей основної частини,
органічно доповнюють їх.

Єдиним прикрим недоглядом видання, на наш погляд, є те, що укладач
не пояснив його назву – «Кароткая энцыклапедыя старасьвеччыны», а у пе-
редмові та коментарях для позначення праці В. Ластовського одночасно
використовував цю енциклопелію і «Нарысы беларуской гісториі». Уважний
читач, безперечно, помітить паралель із «Старопольською енциклопедією»
З. Глогера, яку проводить Я. Янушкевич, характеризуючи «Нарысы» Лас-
товського і неодмінно згодиться з автором передмови, що ця праця справді
була першою спробою історичної енциклопедії Білорусі і при успішній реа-
лізації її цілком змогла б конкурувати із чотиритомником польського істо-
рика. Проте, зважаючи на джерелознавче значення видання, бажано було
б подати вичерпну інформацію щодо особливостей і підходів до подання
матеріалів.

«Кароткая энцыклапедыя старасьвеччыны» В. Ластовського – книга
безумовно цікава, насамперед для учнів та вчителів, студентів та викладачів
Білорусі. Цікавою вона є і для українських любителів старовини, оскільки
містить відомості про часи Великого князівства Литовського. Видання та-
кож має археографічне значення, як зразок джерелознавчої публікації.
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Ірина Мага

ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДИЛОМАТІЇ
Матяш І. Б., Мушка Ю. Ю. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в

Угорщині: історія, спогади, архівні документи. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська
академія», 2005. – 400 с. – (Б-ка наук. щорічн. «Україна дипломатична»; Вип. 1)

Сучасна українська дипломатія діє в нових політичних умовах. За роки
незалежності в Україні вдалося виробити власну, засновану на європейських
цінностях, зовнішню політику. Реалізація стратегічних зовнішньополітичних
завдань сьогодення, як і в 1917–1920 рр., покладається на її дипломатичні
представництва за кордоном. Вивчення історії національної дипломатії доби
визвольних змагань, критичне урахування набутого нею досвіду сприятиме
уникненню прорахунків в інтеграційних процесах на шляху України до євро-
пейських структур.

В Україні у радянський час дослідження з історії національної дипломатії
вважалися «закритими». Історія діяльності дипломатичних представництв
УНР доби Центральної Ради, Української держави, УНР доби Директорії,
ЗУНР–ЗО УНР, як важливого атрибуту державності, не досліджувалася.
Успішна діяльність українських дипломатів на міжнародній арені, визнання
УНР урядами окремих держав1 замовчувалася. Пов’язується це з вход-
женням України у склад СРСР та утворенням у 1923 р. спільного для всіх
республік Народного комісаріату закордонних справ (НКЗС). Під контролем
останнього УСРР допускалася до контактів із зарубіжними країнами, го-
ловним чином, щоб нейтралізувати за кордоном діяльність дипломатичних
місій уряду УНР в екзилі.

Специфіка міжнародних відносин за умов жорсткої біполяризації світу
після Другої світової війни, відсутність реального суверенітету України, не-
зважаючи на відновлення в республіці у 1944 р. НКЗС (з 1946 р. –Міністерство
закордонних справ), зумовили обмежену діяльність українських дипломатів
під керівництвом Кремля2. Професор Сорбонни Ж.-Б. Дюрозель характе-
ризує участь радянської України в міжнародних організаціях не інакше як
«неучастю», а її членство в ООН називає «фіктивним»3. У цілому, більшість
західних вчених визначають функції УРСР на міжнародній арені як суто
«церемоніальні, декоративні та символічні»4.

Відновлення державного суверенітету та незалежності України, її повер-
нення до самостійного ведення зовнішньої політики, встановлення зв’язків із
міжнародними інституціями суттєво сприяють зверненню української ди-
пломатії до своєї історії. Демократичні перетворення створили нові сприятливі
умови для вивчення обставин та процесів, що вплинули на формування рис
національної дипломатії, відновлення історичної пам’яті про тих, хто майже 90
років тому стояв біля витоків сучасної дипломатичної служби України.

Відкриття раніше недоступних для дослідників засекречених докумен-
тів архівів і наукових бібліотек зумовили появу низки узагальнюючих на-
укових праць з історії української дипломатії, біоісторіографічних досліджень
про видатних представників зовнішньополітичної служби України. Водночас,
новітня українська історіографія й донині має лише поодинокі, здебільшого
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в контексті загальних студій, дослідження з історії формування та діяльності
дипломатичних представництв УНР.

На цьому тлі помітно виділяється та заслуговує на пильну увагу книга І. Ма-
тяш та Ю. Мушки «Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угор-
щині: історія, спогади, архівні документи», якою започатковано нову серію
«Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична». Вона присвячена
висвітленню діяльності першого українського дипломатичного представництва
в Угорщині – Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині. Автори книги –
знаний науковець, доктор історичних наук, професор, директор УНДІАСД Ірина
Матяш та Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорській Республіці
(перебував у цьому ранзі до січня 2006 р.) Юрій Мушка.

Видання вигідно вирізняє його логічна структура, яка підпорядкована ме-
ті заповнення прогалин в історії української дипломатії, зокрема, діяльності НДМ
УНР в Угорщині, дипломатичної праці керівників місії, її окремих членів.

Книга відкривається вступним словом міністрів закордонних справ
України та Угорської Республіки. Борис Тарасюк та Ференц Шомоді від-
значили, що видання, підготовлене в результаті творчих зусиль історика та
дипломата, безумовно, сприятиме зміцненню та поглибленню українсько-
угорського співробітництва у сфері науки та культури. До читачів звернувся
також генеральний директор Генеральної дирекції з обслуговування іно-
земних представництв, засновник наукового щорічника «Україна диплома-
тична», депутат Київської міськради Павло Кривонос. Від імені засновників
нової серії цього видання він представив читачам нову книгу, в якій висвіт-
лено діяльність НДМ УНР в Угорщині, та висловив сподівання на те, що
нею зацікавляться і майбутні дипломати, і фахівці-практики, і всі у кого
є інтерес до історії міжнародних відносин України.

Зміст книги розкрито у чотирьох розділах: «Історія» (С. 11–54), «Спо-
гади» (С. 55–186), «Архівні документи» (С. 187–376), «Біографії» (С. 377–
389). Кожний із них відкриває вступна частина. Посилання та примітки
наприкінці кожного розділу містять цінну інформацію історичного, джере-
лознавчого та біографічного характеру. Особливого значення в контексті
історії міжнародних та українсько-угорських взаємин набувають відомості
про знаних державних і громадських діячів обох держав та менш відомих
постатей політиків і дипломатів.

Перший розділ книги автори розпочали з обґрунтування актуальності
наукової реконструкції діяльності НДМ УНР в Угорщині, детально проана-
лізували стан сучасної історіографії теми, наголосили на окремих прогалинах
та неточностях у ній, сформулювали теоретичну та практичну необхідність
вивчення історії діяльності місії. У цьому розділі вдало розкрито обставини
організації дипломатичних представництв УНР за кордоном і, зокрема,
в Угорщині, висвітлено події, що спочатку вплинули на призначення голови
місії – М. Ґалаґана, а згодом спричинили його відставку, основні напрями
діяльності дипломатичного представництва від призначення на посаду го-
лови НДМ В. Сікевича і до останніх днів існування дипустанови.

Історію п’ятирічної діяльності місії (26 січня 1919 р. – 12 травня 1924 р.)
автори наочно та суттєво доповнили зображувальними джерелами – фо-
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топортретами М. Ґалаґана, Л. Цегельського, П. Ходаркевича, О. Кандиби,
В. Винниченка, М. Шаповала, М. Шрага, М. Василька та В. Сікевича; фо-
тознімком членів НДМ УНР в Угорщині; світлинами будівель в яких пере-
бувала НДМ УНР у Будапешті; фото учасників наради послів і голів ди-
пломатичних місій УНР у Відні та груповим фотознімком М. Василька,
С. Петлюри та В. Сікевича.

У другий розділ рецензованої книги автори включили надзвичайно важ-
ливий корпус джерел для вивчення історії дипломатії і, зокрема, діяльності
НДМ УНР в Угорщині – спогади. Добірка споминів, насамперед, М. Ґала-
ґана та В. Сікевича – беспосередніх членів місії, а також В. Винниченка,
Д. Дорошенка і В. Дутки (учасників подій, пов’язаних з окремими етапами
діяльності дипломатиного представництва в Угорщині), має важливе зна-
чення для висвітлення історії міжнародних відносин та української дипломатії
доби визвольних змагань. Відзначимо, що І. Матяш та Ю. Мушка розкрили
спонукальні мотиви виникнення цієї групи джерел, детально проаналізували
та виважено оцінили їх.

За задумом авторів, третій розділ книги («Архівні документи») став її
домінантою. Він складається з двох підрозділів – власне архівних доку-
ментів та передмови-вступу з грунтовним аналізом комплексу джерел до
вивчення історії діяльності НДМ УНР в Угорщині, що відклалися в архівах
України. Науковці розкрили причини появи штучних прогалин у джерельній
базі досліджень радянського періоду та розкрили шляхи її збагачення, роз-
ширення. Зокрема, зняття обмежень доступу до документів колекції Пра-
зького українського архіву (30 серпня 1945 р. його передано урядом Чехо-
словаччини до УРСР), у складі якої зберігається ф.3518 – «Надзвичайна
дипломатична місія УНР в Угорщині», дало змогу здійснити неупереджене
дослідження та з’ясувати маловідомі факти з історії діяльності НДМ.

До третього розділу включено понад 170 документів, пов’язаних із
діяльністю НДМ УНР в Угорщині. Виявлені документи, переважно із фондів
«Надзвичайна дипломатична місія УНР в Угорщині»(ф. 3518) та «Мініс-
терство іноземних справ УНР»(ф. 3696) ЦДАВО України, автори розміс-
тили не за місцем їхнього зберігання, а в проблемно-хронологічному по-
рядку, що значно полегшує ретроспективне відтвореня діяльності дипло-
матичної місії УНР доби Директорії. Суттєвим доповненням до документів
двох названих базових фондів стали документи особових фондів С. Петлюри
(ф. 3809), М. Василька (ф. 4456), фонду «Український національний музей
у Празі» (ф. 4018), Галузевого державного архіва СБУ України (спр.
№ 69840 «Ґалаґан М. М. та ін.»), матеріали, опубліковані у «Віснику Укра-
їнської Народної Республіки», часописі «Трибуна України» та ін. На нашу
думку, вміщені у книзі документи з історії Надзвичайної дипломатичної
місії УНР в Угорщині відкривають можливістьь комплексно дослідити
і об’єктивно оцінити перебіг подій, пов’язаних з її діяльністю, з’ясувати
маловідомі факти з історії українсько-угорських відносин доби Директорії
та дослідити персональний внесок голів та співробітників дипломатичного
представництва в становлення української дипломатії та забезпечення
зовнішньополітичних інтересів УНР.



158

Огляди, рецензії

Привертає увагу високий рівень археографічного опрацювання доку-
ментів. До кожного з них подано: заголовок із повною інформацією про
його вид, точну або ймовірну дату та місце його створення, відомості про
особливості зовнішнього вигляду, мову, спосіб відтворення. У листах обо-
в’язково зазначено адресат і адресант. Наявна інформація про першу пу-
блікацію документа. В опублікованих документах автори зберегли їхню
структуру, орфографію, пунктуацію, розкрили слова, написані зі скорочен-
нями, що, на наш погляд, дає змогу краще відтворити особливості того-
часного діловодства і дипломатичного листування.

Суттєвим додатком до опублікованих джерел є коментарі, в яких роз-
крито маргіналії та помітки, зроблені на документах, псевдоніми окремих
осіб, абревіатури громадських і політичних організацій, подано відомості
біографічного, історичного та бібліографічного характеру.

Більшість документів третього розділу залучено до наукового обігу
вперше. Особливу увагу серед них привертає документ під № 34, який
автори виявили в часописі «Уraiujsag» за 1919 р. та подали вже в перекладі
з угорської мови на українську.

Видання завершується розділом, до якого увійшли дві біоісторіографічні
розвідки. Автори стисло і, водночас, ґрунтовно розповіли про життєвий шлях
перших українських послів в Угорщині – Миколи Михайловича Ґалаґана
(1882 – після 1955) та генерала Володимира Васильовича Сікевича (1870–
1952), які у дуже складні часи стояли біля витоків сучасної дипломатичної
служби України. Образи українських дипломатів розкритоя на тлі розвитку
міжнародних і суспільно-політичних подій першої половини ХХ ст.

Рецензоване видання привертає до себе увагу високим рівнем поліграфії
та ошатністю оформлення оправи книги.

Очевидно, автори незабаром виявлять бажання перевидати книгу. Ба-
жано було б їм доповнити це видання довідковим апаратом (іменний, гео-
графічний та хронологічний покажчики, пов’язані з історією НДМ УНР
в Угорщині) та термінологічним словником дипломатичних термінів.

Отже, автори книги І. Матяш та Ю. Мушка здійснили вагомий внесок
у вивчення історії української дипломатії. Їхня спільна праця стала суттєвим
і помітним науковим доробком у сучасній історіографії. За своїм змістом,
концептуальним викладом інформації та оформленням книга може слугу-
вати взірцем при підготовці аналогічних видань з історії української дипло-
матії та історії України загалом.

1 Зокрема, УНР доби Директорії була офіційно визнана урядами Фінляндії (1920 р.) та
Аргентини (1921 р.), остання активно підтримувала делегацію УНР в Лізі Націй. Див.:
ЦДАВО України, ф. 1429, оп. 2, спр. 109, арк. 273; ф. 3696, оп. 2, спр. 380, арк. 147–147 зв.;
ф. 3512, оп. 2, спр. 19, арк. 18.

2 Насамперед, мотиви радянського керівництва щодо відновлення НКВС УРСР по-
в’язуються з прагненням Сталіна включити УРСР до числа країн-засновниць ООН та отри-
мати «свій» додатковий голос у цій новоствореній міжнародній організації.

3 Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатї від 1919 року до наших днів. – К., 1995. – С. 637.
4 Субтельний О. Україна: історія / Пер. з анл. Ю. І. Шевчука; Вст. ст. С. В. Кульчиць-

кого. – К.: Либідь, 1991. – C. 424.
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