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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Юрій Черченко
ЛИСТУВАННЯ ЛЕОНІДА МОСЕНДЗА
З МИХАЙЛОМ СЕЛЕШКОМ (1938–1939 рр.)
В Архіві ОУН у Києві зберігаються документи одного з провідних
діячів ОУН, секретаря Євгена Коновальця, а згодом керівника канцелярії
Голови Проводу українських націоналістів (ПУН) Михайла Селешка. Серед
них і листування останнього з видатним українським літератором Леонідом
Мосендзом. Особа Л. Мосендза вже не раз привертала увагу українських
істориків і літературознавців, а от про М. Селешка написано мало і через
те його постать майже невідома широкому загалу. Тому треба хоч би
коротко розповісти про життя та діяльність цієї непересічної людини.
М. Селешко народився в селі Витвиця (тепер Долинський район ІваноФранківської області) у 1901 р. 17-літнім гімназистом вступив до Української Галицької Армії. Влітку 1919 р. захворів на тиф і через це не відступив з частинами УГА за Збруч, а переховувався в Галичині. Згодом повернувся до Долинської гімназії, яку закінчив у 1922 р. Тут він вступив до
Української військової організації. У 1922 р. українські політичні партії
Галичини бойкотували вибори до польського сейму. Михайло як член УВО
брав активну участь у цій акції, за що був заарештований. Після втечі
з в’язниці М. Селешко нелегально перейшов кордон у Карпатах і втік до
Чехо-Словацької Республіки, де у 1927 р. закінчив Українську господарську академію в Подєбрадах за фахом інженер хімік-технолог, але вже
через конфлікт з чеською поліцією (був затриманий при нелегальному траспортуванні зброї) йому того ж року довелося знову утікати – тепер уже у
Німеччину. В цей час він мешкав у Берліні, надсилав кореспонденції
львівським часописам «Діло» та «Новий час», працював секретарем Комітету допомоги втікачам з України. У 1929 р. Михайло вступив до ОУН
(псевдоніми: Ешкіс, Турок, Тиктор, Роман, Обережний). У березні 1931 р.
М. Селешко став особистим секретарем Голови ПУН Євгена Коновальця, а після його вбивства агентом НКВД – секретарем Андрія Мельника.
У 1940 р. його обрали секретарем головної управи Українського національного об’єднання Німеччини, він працював також і в Українській пресовій службі у Берліні. В січні 1944 р. його було заарештовано разом
з іншими членами ОУН; майже рік він провів у німецькій в’язниці у Потсдамі. Після війни (у 1948 р.) М. Селешко переїхав у Канаду, де брав активну участь в українському громадсько-політичному житті: був секре3
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тарем Української стрілецької громади, членом Крайової екзекутиви
Українського національного об’єднання Канади, секретарем Крайового комітету Українського визвольного фонду Канади. Він опублікував низку
статей в націоналістичних виданнях, дві книги спогадів1. Помер М. Селешко у 1981 р. в Торонто.
М. Селешко і Л. Мосендз були приятелями ще зі студентських часів,
коли разом училися на хіміко-технологічному відділі інженерного факультету Української господарської академії в Подєбрадах. Про їхню дружбу
згадав у своїй книзі професор академії Василь Іванис: «Десь наприкінці
травня до мене зайшли Л. Мосендз та Михайло Селешко. Обидва відвідувачі заявили, що бажають спеціалізуватися з нафти. Я відповів, що М. Селешка я розумію – «йому «Борислав сміється», а Вам, Мосендзе, краще
вибрати інший фах, бо: по нафті доведеться складати два зайвих предмети, а головне поважнішої літератури, яка необхідна при проектуванні, на
українській, московській, чеській, загалом слов’янських мовах нема і треба буде користуватися німецькою чи англійською мовами, якими Ви напевно не читаєте». На це Мосендз задиркувато сказав: «До осени я вивчу
німецьку, а що не дотягну, «турок» (показав на Селешка) допоможе»2 .
І далі: «В жовтні я розпочав викладати й переводити лябораторні вправи
по техно-хемічній аналізі з новим річником, в якому були й двоє з жовтими
мечами (відзнаки Леґії націоналістів3) у петлицях: височеньким, худючим
кістяком з великими в роговій оправі окулярами, Мосендзом, та малим
нормального вигляду М. Селешком. Це була нероздільна пара. Мосенз
ходив (точніше бігав) і все робив енерґійно, скоро, а за ним підтюпцем
поспішав Селешко. Так з 1926–1927 навчального року я стало зустрічав
на викладах і в лябораторії Леоніда Марковича та його «паташона», як
жартівливо їх прозвала моя дружина»4.
В. Іванис розповів ще один цікавий епізод, який теж характеризує
приятельські стосунки Леоніда і Михайла. М. Селешко нелегально перевозив зброю і був затриманий чеською жандармерією. Оскільки останній
мав польське громадянство, то чеські урядовці збиралися депортувати
його до Польщі, де він напевно був би заарештований як активний учасник українського націоналістичного руху. У зв’язку з цим Л. Мосендз
звернувся до викладачів Академії і їм вдалося домогтися рішення про
висилку його в Німеччину і не відразу, а через 9 місяців, щоб він міг
завершити навчання. Більше того, Л. Мосендз залучив ще чотирьох студентів і вони разом допомагали Селешкові готувати дипломний проект.
Таким чином завдяки клопотанням Леоніда Михайлові пощастило на
рік раніше закінчити Академію на «добре» і на другий день після іспиту
виїхати в Німеччину5.
Листи Л. Мосендза привертають увагу до себе насамперед тим, що
в них рельєфно виявляються риси характеру самого автора – людини енергійної, емоційної, здатної робити миттєві, іноді доволі різкі оцінки й висновки.
Причому він інколи з часом змінював свої оцінки і характеристики. Проте
робилося це не з якихось кон’юнктурних міркувань, а відповідно до власних
переконань. Його різкі висловлювання дехто з дослідників пов’язував з дуже
4
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поганим станом здоров’я Леоніда Марковича, який важко хворів на сухоти
(туберкульоз), що врешті і стало причиною передчасної смерті. Однак, як
писав А. Шумовський: «Все ж ніхто ніколи не брав йому за зле цих гострих
осудів, включаючи й видатних письменників, що їх він часом нещадно
критикував у своїх численних листах до приятелів і знайомих, бо Мосендз в
основному був завжди справедливий»6.
Друга причина інтересу до листування Л. Мосендза і М. Селешка
пов’язана з часом написання листів (листопад 1938 р. – лютий 1939 р.).
Адже саме в ці місяці точилася запекла політична, а згодом і збройна
боротьба за українську державу на Закарпатті. Перший був реальним
свідком і учасником цих подій, працюючи професором Торговельної Академії у Сваляві. Його характеристики різних політичних сил і історичних
персонажів допомагають зрозуміти складність політичної ситуації, що
склалася наприкінці осені 1938 р. на Закарпатті.
Аналізоване листування також дає відповідь на важливе питання: чи
був Л. Мосендз націоналістом? Після смерті літератора розгорнулася дискусія з приводу його політичних переконань у різні періоди життя. З поданих нижче листів можна зробити єдиний висновок, що хоча він формально
членом ОУН не був, але напередодні другої світової війни (як і протягом
усього життя) вважав себе націоналістом й інколи висловлював ідеї навіть
радикальніші ніж погляди його приятеля і чільного діяча ОУН М. Селешка.
Просто Л. Мосендз ніколи не визнавав чиєїсь монополії на націоналізм і
часом гостро критикував деяких членів та керівників ОУН, особливо після
розколу організації, який справив на нього гнітюче враження. Проте він
мав приятелів серед її членів й інколи навіть виконував окремі організаційні
доручення. Так, серед документів фінансового відділу канцелярії Голови
ПУН, що зберігаються в Архіві ОУН у Києві, є підписаний ним рахунковий
звіт і посвідки від відомого діяча ОУН І. Рогача та інженера Чубатого
про те, що вони отримали від Л. Мосендза певні суми грошей. Ці документи
свідчать, що за дорученням фінансового референта ПУН він передав
вказаним особам в червні-липні 1939 р. у Братиславі 5000 словацьких
крон7.
Листування Л. Мосендза з різними особами вже публікувалося в українських історичних і літературознавчих виданнях. Уперше фрагменти
його листів до родини інженера Арсена Шумицького за 1946–1948 рр.
опубліковано у випуску Літературно-наукового вісника за 1949 р.8 В. Іванис в уже згадуваній книжці9 опублікував 24 листи і поштові картки, надіслані йому Л. Мосендзом з 1943 по 1948 р.
Український поет, журналіст і літературознавець Р. Бжеський (під псевдонімом Р. Задеснянський) опублікував книгу10 про Л. Мосендза, в якій
подав тексти трьох листів останнього до нього, написаних у червні 1948 р.,
а також фрагменти з його листів до редактора І. Вараниці за 1947–1948 рр.
У цій же книзі Р. Бжеський висловив зауваження упорядникам попередніх
публікацій листів Л. Мосендза (В. Шульзі, який готував публікації в ЛНВ,
В. Іванису та ін.) щодо тенденційності у відборі цитат і цензури текстів
листів. На думку автора це фальшування робилося з метою довести, що
5
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Мосендз нібито на схилі життя зрікся свого націоналістичного минулого,
чого насправді не було.
Про ставлення Л. Мосендза до Д. Донцова свідчать також його листи, опубліковані Г. Сварник у 2000 р.11 Вони зберігаються в архіві Д. Донцова в Національній бібліотеці у Варшаві. У виданому пізніше каталозі
зазначено, що в цьому архіві є 90 його листів до Д. Донцова за 1931–
1939 рр.12 У вступній статті Г. Сварник, поміж іншим, писала: «Загалом
листи Л. Мосендза до Д. Донцова охоплюють період до 1939 р. Можливо
колись удасться опублікувати їх повністю. Тоді з’являться також джерела до маловідомого періоду життя Мосендза – періоду Карпатської України, оскільки в 1937–1939 рр. він викладав у комерційній школі в Севлюші»13. Очевидно, що публікація листування Л. Мосендза з М. Селешком певною мірою заповнить цю прогалину.
Ю. Мицик опублікував листування Л. Мосендза за 1946–1948 рр. з архіву Є. Бачинського, що зберігається в Канаді у Карлтонському університеті (Оттава). Серед поданих у цій збірці документів є і лист М. Селешка
до Л. Мосендза від 12 жовтня 1948 р.14 А в листі до Є. Бачинського від 25
грудня 1946 р. Л. Мосендз писав: «Мій товариш і приятель Михайло Селешко в Нім[еччині] через мене вітає Вас»15. Про Селешка знову йдеться
і в листі Л. Мосендза до Є. Бачинського від 26 січня 1947 р. Характеризуючи галицьку інтелігенцію, він наголосив: «Є звичайно й виключення. От
напр[иклад] мій приятель Михайло Селешко»16. З цього можна зробити
висновок, що Л. Мосендз та М. Селешко і в повоєнний час підтримували
приятельські стосунки і продовжували листуватися один з одним. На жаль,
серед документів М. Селешка повоєнного листування з його товаришем
відшукати не вдалося. Можливо якісь листи залишилися в архіві
Л. Мосендза, який після смерті останнього потрапив до М. Лебедя17. За
інформацією одного із засновників видавництва і члена Редакційної ради
«Літопису УПА» професора П. Потічного ці матеріали зберігаються нині
у адміністратора видавництва «Літопис УПА» М. Кулика. Крім того, різні
листи Л. Мосендза і документи про нього є також в архівах НТШ і ВУАН
у Нью-Йорку.
Листи Л. Мосендза до М. Селешка, тексти яких подаються нижче,
надруковані на машинці і підписані автором, подекуди у них зроблені рукописні виправлення. Один лист надруковано на поштовій картці. Листи
М. Селешка до Л. Мосендза є машинописними копіями, які автор зберігав для власного архіву. Археографічне опрацювання листів здійснено
відповідно до усталених норм публікації історичних документів новітньої
доби.
1
Див.: Селешко М. Вінниця. – Нью-Йорк ; Торонто ; Лондон ; Сідней, 1991. – 211 с. ;
Він же. У кігтях ґестапо. – К. : Вид-во ім Олени Теліги, 1996. – 224 с. (В книзі спогадів
«Вінниця» йдеться про розкопки німцями у 1943 р. місць захоронень у місті Вінниця жертв
сталінських репресій другої половини 1930-х рр. В цих подіях Михайло Селешко брав
участь у якості перекладача німецької місії. Друга книга оповідає про ув’язнення автора
у тюрмі в Потсдамі у 1944 р.).
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№1
Л. МОСЕНДЗ – М. СЕЛЕШКУ*
5 листопада 1938 р.

Дорогий Михайле!
Під впливом останніх подій перервалося цілком наше сполучення і так
я не міг нічого тобі й написати. Власне навіть і забув адресу твою віденську, а тому пишу на стару. Позавчора після віденського рішення1 залишив я Ужгород і тепер знов тиняюся світами. Єдина радість, що дав до
друку нову збірку оповідань, а тепер приправляю цю збірку історіософіч*

Текст листа надруковано на зворотньому боці чеської поштової картки. На лицьовому боці картки зліва вгорі – фотографія гірського краєвиду в Татрах. Під фотографією
зеленим чорнилом написано: «L. Mosendz, Velka Lomnica pri Keћmarku, ИSR». З правого
боку – поштова марка, поштовий штемпель і червоним чорнилом відбиток штампу:
«cenzurovane». Під ним зеленим чорнилом написано: «Herrn Ing. M. Seleschko. BerlinWilmersdorf, Mecklenburgischestr. 73/r. Nмmecko».
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них есеїв про вождів. Це є тая збірка, що присвячена памяти Загинувшого2. Хотів би тобі написати про те, що було й буде на Підкарпатті. Але ти
мабуть мені не повірив би. А тому залишаю це до другого разу. Дуже
й дуже чекав твого приїзду до Ужгороду, але чому ти не показався… Чи
не стала би тепер актуальною справа мого приїзду до Італії. Я маю вже
горожанство чеське і міг би легко переїхати. Дуже радо працював би в якомусь шкільному заведенні як учитель словянських мов. Чи читав ти книжку про «Укр[аїнську] літературу на службі народу», в нім[ецькій] мові.
Є там багато й про мене. Щось мені казав Самчук3 і про можливість
праці в Парижі. Якщо напишеш мені свою нову адресу, то дістанеш більшого
листа. Ще був післав тобі до Женеви свою книжку. Чи дістав? Пиши мені
на адресу на звороті. Обіймаю. Твій
[підпис] *
Архів ОУН у Києві, фонд Михайла Селешка. Оригінал, машинопис.

№2
Л. МОСЕНДЗ – М. СЕЛЕШКУ
[грудень 1938 р.]

Дорогий Михайле, Турку4 Королівський!
Нарешті дістав я твого листа від 26-ХІ, що мені його переслали з моєї
попередньої адреси до Сваляви, де я знаходжуся професором товарознавства на Торговельній Академії.
Але перш за все дозволь подякувати тобі за 5 лібер5, що я їх дістав
від тебе ще в Ужгороді й по переміні на корони мав за них 725 корон
чеських. Сердечно дякую. Отож саме перед трьома місяцями я був послав тобі з Ужгороду ще до Женеви свою збірку «Людина покірна»6. Тільки
не памятаю на яку адресу, памятаю лише що до Женеви. Чи ти її дістав?
Від тої доби події летіли таким темпом, що годі було й опамятатися. В
добі мобілізації7, коли з плачем ішли наші селяни на мобілізацію (багато їх
повтікало було в гори) а чеські газети бундючилися, я ані за мак не вірив,
що буде війна. Не вірив тому, що знав, що при жадній обставині чехи битися
не будуть. Занадто розжерла їхні душі швейковина. Так воно й сталося.
Після був при тім як закладалася наша влада з Бродієм8 і Фенциком9 та
як «тутешняки» раділи і навіть окрикували українців-емігрантів, що
повикидають їх з Підкарпаття, як будуть вмішуватись в Підкарпатські
справи. Бо бачиш ми для «тутешняків» за малими виключеннями є всі
емігранти-зайди. На нас дивляться косо і злібно. Дається взнаки виховання мадярсько-чеське: цізінец10. Лише дякувати натяку німців, що вони не
уявляють собі будування Підкарпаття без участи емігрантів, а то нас би
ще сюди не пустили зовсім, не кажучи про яку будь працю.
Коли провалився Бродій і Ко (що вони попали до влади винні безперечно не чехи, а «тутешняки») мені трохи лекше дихнулося. Але довкола
все одно була така сама атмосфера як і в р[оках] 1918–19 у нас на Ук*

Підпис і дату вгорі написано рукою зеленим чорнилом.
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раїні. Звідкись повискакували людці сумнівного, навіть кримінального, минулого* і кинулися до загального корита, з усієї горлянки проголошуючи
себе за «націоналістів». Ті, що перед місяцями лаяли кожен прояв націоналістичної думки, кидаючи перед чехами на нього одіум фашизму й зради
тепер перші почали кричати «Хай живе»… і битися в свої продажні груди
з національними присягами. Ті, що в мент мобілізації йшли добровольцями до чеської армії боронити світ «проти німецького варварства», стали
тепер першими ніби працівниками на полі відродження… І сміх і гріх…
Типи звичайно малокультурні і малоосвічені тепер грають на голосних
дудках і роблять вражіння, що вони були першими мучениками
й працівниками за ідею… Так тепер переробилося багато комуністів і соціялістів і на місцях, які засіли, тільки вставляють колеса в справу. Всіх їх
обєднує одна ненависть до нас емігрантів…
Хай тобі не здається, що я песіміст. Так воно справді є. І те, що пише
«Новий час» і «Діло» є лише «піую дезідеріум»11 того, що мало би бути,
а не того, що є. Ми про це говорили з Голіяном12. Він це прекрасно бачить,
але сказав мені: «якщо я напишу правду до «Нового часу» або до «Діла»,
то мені не повірять і назвуть мене чеським запроданцем»… Ти собі не
можеш уявити, що це таке «тутешняк». Це малоосвіченість, сполучена з
ледарством, глупотою й надутістю. Чванство від мадярів, іґноранство від
чехів, а глупота своя власна. Вони того не знають, що якби не емігранти,
то не бачити б їм вільного Підкарпаття як своїх вух. А тепер тут робиться
справжня вакханалія. Якби ти трошки побув тут – ти б з жахом побачив,
на яких місцях сидять люди з початковою школою, люди, що не можуть
працювати й не вміють працювати… Про переговори в Відні13 є відомо,
що вони дали б кращі результати, як би там були кращі люди. Наша делегація приїхала без відповідних матеріялів, без знання мов. Всього цього
могло не бути, як[би] звернулися до емігрантів. Ні, навіть звертатися не
треба було. Пропонували себе, але всі пропозиції були відкинені. Аж коли
вже прийшли за поміччу – було пізно… Те саме і тепер. Перш за все не
сміють приймати до праці емігрантів, що не мають горожанства14. А тих,
що й приймають дають лише там, де вже не можна посадити свого
анальфабета15. Звідси така й лінія… Думаю, що читаєш «Нашу свободу»16.
В її редакції один соціяліст комунофіл, що ввесь час експонувався за червону
Еспанію, другий комуніст, що був редактором мадярської газети й досі
ще не вміє ставити відмінків, третій комуністичний «підскакевич». Усі
протести громадянства проти цього явища не ведуть ні до чого. Вони,
мовляв, покаялися… Який жах… Так і газета випадає. Мені пропонували
бути її редактором, але з тим, щоб там залишилися комуністи. Я відмовився…
Слухай, Михайле, якщо ти можеш там вплинути на кого слід, то зверни увагу на це жахливе явище. Бо емігранти почнуть утікати звідси. Бо
інакше з Підкарпаття зробиться «лавочка», «тутешняцька» спілка з необмеженою порукою…Знов підносить голову москвофільство. І коли про
*

В тексті надруковано: «майбутього» і закреслено а над ним рукою чорнилом надписано: «минулого».
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це говорити, то дістаєш відповідь: «Та ж то наші люди, та ж Христос
наказував прощати»… А та «прощена сволота» знов нам починає перешкоджати. У такій Сваляві досі немає ще написів на українській мові, бо
так не хоче округовий начальник, звичайно «тутешняк». Ні, Михайле, якщо
пройде рік без поширення нашої влади на дальші простори, то тутейша
дурнота зробить з Підкарпаття все, крім нашої землі.
Було би найкраще, як би цьому кумовству, сватовству й приятельству
був положений край, бо таке безголовья, яке тут нароблять ці новітні тутешняцькі націоналісти – після не направиться й через десятиліття. Треба, щоб німці до цього засягли. Бо може скінчитися дуже погано. Нарід
тут також на такій низькій ступені розвитку, що неможливо думати про те,
щоб його зразу допустити до будови хоч би й села. А його вже теж
починають напувати ненавистю до емігрантів.
Ти кажеш про «відповідних чинників». Нема до кого звертатися і з ким
говорити. Тепер я справді вірю, чому чехи з таким презирством ставилися
до тутешняків. Правда, вони їх і виховували так, щоб були варті їхнього
презирства. Але… От хоч би взяти галичан, що сюди приходять. Ти собі не
можеш уявити, які це блискучі осібности. Яка ширина національного розгляду, освіченість, працьовитість. А тутешняк проти нього просто сірість. І
їх не люблять, не люблять так, як нікчемність завше ненавидить все, що її
переростає. Знаєш ти, що тутешні високошкільні осібности не витримують
навіть і порівняння з учнем 6-ї кляси нашої гімназії. Наші подебрадці проти
них просто боги-олімпійці. Єдине чим тутешні виникають – це незрівняним
чванством. Такої дурноти я ще не зустрічав.
Моє здоровля настільки покращало, що я міг приняти вже місце в Академії. Буду викладати товарознавство. Але ця зима буде для мене рішучою. Тому з Італією можна ніби й не спішити17. Я її використаю влітку, як
буду живий. А поки що бувай здоровий. Я не хотів зістатися в Хусті, щоб
на мене так зле не впливала тая атмосфера. Є там Самчук, Ольжич18, ще
інші хлопці. Будемо співпрацювати. Але головне, щоб хоч улітку почалося
«двіженіє води», бо інакше пропаде «нарід подкарпаторуський» як руді
миші. А найкраще було б, як би в своїй репортерській функції ти приїхав
був до Хусту. Трохи дихнув би рідним повітрям. Бо що тут рідне – це
дійсно земля й воздух. Та може б уже й залишився… Але я знаю, що,
проживши стільки років циганом, не хочеться вже сідати на одне місце,
хоч і докучає валандання. Як би я був здоровий я би нізащо не пішов на
цю працю. А так мушу. Тепер потрохи буду писати й продовжувати далі
свою літературну роботу.
Бувай же здоровий, стискую руку, твій відданий і вдячний
[підпис] *

Адреса: Свалява, Торговельна Академія. Адресу пиши кирилицею,
крім назви держави й краю**.
Архів ОУН у Києві, фонд Михайла Селешка. Оригінал, машинопис.
*
**

Підпис зроблено рукою синім чорнилом.
Останні два слова дописані рукою синім чорнилом.
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№3
М. СЕЛЕШКО – Л. МОСЕНДЗУ
22 грудня 1938 р.

Дорогий Мосендзе!
Дякую тобі за довгого і обширного листа. Він дав мені дуже богато.
Я з тобою в дечому щодо оцінки ситуації незгідний, хоч в загальному
ти правий. Щоб не забути: я дістав твою книжку і її прочитав основно.
Подобалась мені дуже. Саме читав її в Відні підчас загрозливої ситуації.
Здається про те я тобі вже писав, але мабуть лист в часі пертурбацій
загубивсь на почті.
В Великому Березному живе тепер один мій приятель з Женеви, д[окто]р Михайло Качалуба19. Він був лікарем тут, його жінка лікарка від зубів,
має двоє дітей і поїхав туди ж організувати лічницю. Написав мені, що
працює богато, але трудно працювати. Я написав йому, щоб звязався з тобою при нагоді і подав твою адресу. Коли ти при нагоді будеш в тій
околиці, завітай до його. Його дружина вчиться по українськи20. Коли була
тут і я проповідував антисемітські теорії, вона дивувалась, як можна бути
антисемітом. Коли ж побачила дійсність, перевищила мене на відсотків
100 і тепер не дивує[ть]ся нічому. Живуть вони скромно там. Славні люде
і працьовиті, вона швайцарка. Він сентиментальний чоловік, часом пробує
вірші писати, але все невдачні, бодай так кажуть другі, бо я на тому богато
не розуміюсь. Пише на щоденні теми, часом, як настрій має. Недавно я
відси направив його тамтуди.
Все, що ти подав, я передав дальше, кому треба. Чи що з того буде,
трудно мені сказати, бо я безпосередно з тим ділом нічого не маю. Сподіюсь, що як треба, то публика буде тиснути.
На все тобі скажу: треба мати свою екзекутиву, тоді краще діло
піде. Такою має бути Січ21 . Без неї нічого зробити не можна. Тому Січ і
її організація та вишкіл є першим завданням всіх і вся. Рівночасно з тим
підготовка до виборів. Вибори мусять бути наші. Це буде перший етап
праці, дальше піде закріплення. Тобі ж напевно відомо, що ворогів маємо досить, навіть сам найвищий в державі федеративній22 не є наскрізь
нашим приятелем, а начальник ради міністрів, то тим менше. Вже підчас
першої зміни кабінету, як подавала чужа преса, конечно хотіли нам всадити на карк23 кацапів і комуністів, але якась вища сила до того не допустила. Сподіймось, що в важкі хвилини все найдемо допомогу. А тимчасом мусимо працювати темпом, щоб з «тутешняків» зробити свідомих
людей, виховати їх в нашому дусі, а де треба, то і примусити до того
і т[ому] п[одібне]. Я сподіюсь, що уряд там вже сталий, може ще прийдуть які зміни деяких людей, але в цілому справа тримається. Правда,
люде, що особливо їздять на чужину, невироблені, дурниці плетуть, аж
народ язика показує – але виробляється, а коли ні, то треба буде їх заступити ким иншим.
Дивуєшся такому станови. Нічого дивного, бо по кольоніяльному
виховували там народ і мадяри і чехи. Це лише наслідки. Типи некуль11
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турні. Звідки ж їм її було взяти, коли все чужі давали їм некультуру. Читаю
саме тепер, що там реорганізують уряди, може заведуть порядок.
Таке саме було на Україні за революції, таке є і буде всюди. Тому
треба мати екзекутиву, щоб все тримати в руках. Думаю, що з тим погодишся. Москалі виграли війну при помочі чекістів, а ми без того не обійдемось. Це є установа, яка заставляє всіх респектувати24 владу і її розпорядки.
Шкода, що ти не взявсь за редакцію газети. Був би відтак вишпурнув
всю комуно-соціялістичну наволоч і повів її в бажаному дусі. Треба бути
тактиком, коли не мож[еш] взяти чоловим наступом.
Писати правду в нашій пресі недоцільно, бо це була б вода на чужий
млин для чужих агітаторів, а дальше відбилобся погано на настроях на
инших землях. Тому правильна була думка Голіяна. Все і всюди пишеться з тактичних оглядів прикрашено. Чому ж ми маємо бути інакші? Навпаки, коли становище поправиться, тоді можна буде написати, що ось
тоді було таке, а нині змінилось на краще.
Ще скажу тобі, що мій приятель доктор пише, що щоденно йде до
кращого і народ починає розумнішати.
Система прощання всім і вся минеться. Почнуться роботи, влада
міцно всадовиться, тоді й прощання забудеться.
От мені здається на СУЗ25 ми застанемо ще гірші відносини.
Про арбітраж знаю богато. Фалшиві там думки. Справа була вже
заздалегідь вирішена, а сам арбітраж лише зафіксував рішення. Нічого
тамошні в тій справі не зробили. Добре, що вр[я]товано бодай те, що тепер
маємо. Долю країни вирішила активна еміграція, не та, що вертить хвостом при кождій нагоді – це треба знати всім там.
Тому нема чого падати духом, а засукати рукава і братись до роботи*.
Архів ОУН у Києві, фонд Михайла Селешка. Копія, машинопис.

№4
Л. МОСЕНДЗ – М. СЕЛЕШКУ
[січень 1939 р.]

Дорогий мій Михайле!
Перш за все дозволь привітати тебе з Новим роком. Дай Боже, щоб
і 39-й далі йшов такими ж кроками, як і дотеперішній. А тоді до побачення
принаймні у Львові. – А тепер скажу, що я не відповідав на твій лист від
22-ХІІ зразу, бо не мав, абсолютно не мав на довгого листа часу. Бо праці
сила силенна і хочеться працювати. Якби ти бачив як молодь горнеться
до праці, до науки, до національного чину… Крім свого професорства
працюю й у Січі. Знаю, що це найголовніше, найважливіше… Без ідеологично зпрацьованих і озброєних формацій – нам немає куди й тикатися, бо
повториться рік 18 і 19, коли не мали зброї й армії. Чехи дуже заздрісно
дивляться на Січ і за жадну ціну не хотять дати зброю навіть і на вправи.
*

Закінчення листа відсутнє.
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Немає грошей, немає ще й інструкторів. Але справа потрохи налагоджується. Потребуємо, щоб військо, яке буде на Підкарпатті, було лише
наше, з нашою старшиною й наш[ою]* командною мовою. Потребуємо
до служби чеської зараз же, щоб приняли кількох наших старшин, бодай
полковника чи генерала й приділили на Підкарпаття. Щоб військо було
наше. Бо той напад банд на Мукачево26, який стався на святий вечір, коли
наші хлопці були на святах вдома у відпустці показав, що проти серіозної
акції пепіки27 не будуть ставити опір. Ще буде працювати артилерія, але
проти завзятости мадярської треба поставити завзятість козацьку. Роби
щось у напрямку чисто нашого, карпатоукраїнського війська, хай навіть
і під командою чехів чи німців. В цім буде наша сила. Свідомість зростає,
але русофіли ще міцно тримаються своїх позицій. На них Хуст заслабкий,
бо ціле Підкарпаття – це одна родина, в якій є добрі й злі, але в якій одному
одного шкода. Я би принаймні третину тутешняків післав до табору
концетраційного. Але то я, зайда, емігрант, українець… Для нас тут одна
надія, що будемо разом з Галичиною й тоді розметаємо цих «тутешняків»
по Галичині, а сюди прийдуть свідомі хлопці, які тутешняцькій рускости
завдадуть останній удар. Особливо мене болить справа шкіл, що є ще й
досі баштою мадяронства й русофільства. Діти, діти, наша будучність…
Але ще раз тобі кажу, що працею я задоволений. Правда, я занадто
шпаркий, але я розумію, що тепер найбільше треба поспішати й не пишатися «малороссійской медленностью». Але тут цього не розуміють. Тому
я часто злощуся, але виступаю радикально. Інакше не можу. Писати до
нашої преси все докладно, я сам знаю, що не політично й нетактовно. Але ми
самі мусимо знати, чого нам треба, що нас найбільше болить… Ой, Михайле, підганяй там де можеш, підганяй у кожному відношенні, а особливо військовому. Мені все крім військової справи здається меншовартісним.
В Січі забагато паради й замало діла. Скажу тобі по правді, що там
крім Клемпушів28 і Романа29 мало хто вміє добре працювати. Є там кілька
наших хлопців з Галичини. Ті роблять величезну роботу… Але їм перешкоджає заздрість. Як тільки «тутешняк» бачить, що справа йде – зараз
же емігранта намагається усунути. Дуже багато на верхах сидить людей
малоінтелігентних, без знання мов і виховання, з єдиною заслугою, що тут
народилися. На них треба буде грому. Чоловіче, якщо не хочемо, щоб з
Карпатської України став загумінок, просто болото з купою директорів,
міністрів і всякого роду достойників з освітою народношкільською30 – треба
нам Галичини. Бодай Галичини. Але скажу тобі по правді, що тут на це
«тутешняки» дивляться без захоплення. Вони вже дістали «коритце» й їм
не хочеться… Пишу тобі все це ад інформандум31, щоб знав як стоять
справи й міг коли треба звернути увагу, а головно не піддаватися
захопленню «Діла» й «Нового часу». Праці треба, більше емігрантів треба, якось треба вирішити питання тих хлопців, що втікають з Галичини…І
про це памятай. Їх поки дають до концентраку…
А ось сьогодні 9-го дістав твого листа рекомандо32. Відповідаю тобі
*

В оригіналі надруковано: «нашими».
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так само, лише не літунською поштою, бо це не має значіння тепер. У нас
пошту возять авта. Ось тобі інформація про Іваниса33:
Перш за все знаю Іваниса як людину дуже добре, ввесь час з ним
переписуюся в справах політичних. Він особисто надзвичайно чесний і для
України зробить все. Що він офіційно не націоналіст – це треба пояснити
його скептичним і дуже обережним взагалі відношенням до людей, до подій
і до фактів. По свойому наставленню він і не уенерівець, до них ставиться
дуже вороже, хоч видає книжки в Інституті34, бо ніде видати. А викладає в
Ліцеї35, бо нікого післати було. Він же прекрасний організатор. До Польщі
відношення такого: рахує, що зараз головний наш ворог – Москва, а Польщу
рахує другорядним. Але це наставлення більш менш у всіх наддніпрянців.
Хоч з поляками немає жадного ані політичного ані іншого якого контакту. В
уенерівських кругах він абсолютно незаангажований, ніколи не їздить «на
поклонєніє» і дозволяє собі такі різкі вирази в листах, що я часом боюся,
щоб йому не було зле. Взагалі до політики в Польщі не встряває. Його
відношення до Кубані: він знає, що ця земля буде в Соборній Україні. Але
він ще й досі не вірить цілком у нашу велику національну потужність. Не
дуже він і радується дядькові36, бо боїться, що поміч «вуйка» зробить нас
лінивими й будемо сполягати дуже на чужі сили. В цім відношенні й я маю
теж побоювання. Бити ще нас треба.
На Іванисове слово можна сполягати за кажду ціну. А головне можна
сполягати на його лицарські властивости: одвертість, скромність, не гониться за посадами й почестями, не вкраде, не пьє, працює як віл і тримає
таємницю. В кубанських колах, що хотять Соборної України, він має велику вагу, бо має Сіркову булаву, а тим являється ще й досі отаманом
кубанських козаків як останній голова уряду. Серіознішу ролю він безперечно хоче і буде відігравати, але не хоче встрявати до жадного напряму.
Принаймні так недавно писав, бо дуже зневірився в людях, бачучи довкола гниль і продажність. Не забувай, що його родинне життя йому дуже не
пощастило: його жінка це, кажучи делікатно, «барахольце». Зла й гистерична, а до всього ще найбільше – дурна як корок від порожньої пляшки…
Пишу все, щоб в такій справі не пропустити жадного моменту. Тепер він
сам у Польщі, а вона в Празі. Хлопець ходить до школи англійської. За час
перебування у Польщі Іванис написав одну велику книжку про
промисловість України й Північного Кавказу, два підручники по хемії.
Чоловіче, це праця…
До «Вільного козацтва»37 його відношення наскрізь негативне. До всіх
тих «вольнокозаческих націй» відноситься іронічно. Хоч не відкидає можливости якогось там тіла від Волги до Уралу. А підсумок: Іваниса можна
й треба включити до нашої праці як людину великих патріотичних наставлень. Розбіжности з ним будуть як взагалі бувають з людьми сильної
індивідуальности, але розбіжности не ідеольогичні, але тактичні. Дуже
критичний дух. Може аж занадто. Але це мені здається випливає з його
положення професора середньої школи. Та ж він себе мабуть почуває як
скаковий кінь, що мусить возити воду. Але він мовчить і працює. Ага,
публікує й по англійськи про промисел України. В цьому відношенні він
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великий фахман. Говорить по німецьки й по англійськи, але дуже поволі,
хоч розуміє все.
Отож тобі й уся реляція. Коли б хто з ним хотів говорити, то може говорити одверто, без страху, що він кому будь передасть говорене, навіть коли
б і не згоджувався. Ду[же]38 радів би, як би він був притягнений до справи.
Між іншим, єдине чого не відчуваємо на Підкарпатті – це грошових
труднощів. Принаймні в звичайному житті. Утримання виплачується урядовцям, жиди торгують, гешефти буяють (не можна їх притиснути ще, бо
їх тут 13%), селяни мають працю. Чув я від Самчука таку річ: питає він
на селі як тепер ведеться, чи краще ніж за мадярів. А йому відповідають:
слава Богу добре, і зарібків більше і в школі вже хвалити Бога по руськи
вчать, лише що українцями мусимо зватися. Але це нічого – привикнемо.
Бачиш яка глибока безодня зовнішньої несвідомости й внутрішнього заспокоєння. Але тепер треба це використовувати. Бо мушу сказати, що жиди
багато псують і ще деякі чехи. Загалом чехи збираються в Україну. Але
ж скільки вони тут зла наробили – ти собі уявити не можеш.
Для приняття газети я був поставив умову, що візьму собі співробітників, яких сам знаю й наберу. А я їх мав. Але ті, що мали гроші не хотіли:
не можна мовляв віддати газету в руки націоналістові – він з неї зробить
фашистівський орган. А тепер маємо редакцію з самих комуністів, що
перед арбітражом39 зазіхали на Москву й червону Іспанію, були членами
т[оварист]в іспансько-московських і на мене ще кричали, як я смію писати
проти Москви. Бо я таки два дні мав «Н[ову] Свободу» в своїх руках. І
панів концесіонерів обняв був жах: Мосендз фашист. І тепер націоналісти
не беруть участи в Свободі, хоч їм загрожує Довгаль40 навіть репресіями…
Але, чоловіче, справа не в мені й не співробітниках. І без мене є в Хусті
люди. Справа в тім, що «риба смердить від голови»… А це вже питання,
якого не можна в листі торкатися… Дай же нам Боже швидче Львова…
Тепер можливо з редакцією зробити лише те, щоб повикидати комуністів,
але хто це буде робити? Слава Україні!*
Ну, бувай здоровий.
Сьогодня ще відсилаю цього листа.
Обіймаю тебе!**
Твій відданий Леонид***
Архів ОУН у Києві, фонд Михайла Селешка. Оригінал, машинопис.

№5

*

Це речення дописано рукою синім чорнилом.
Знак оклику дописано рукою.
***
Підпис «Леонид» зроблено рукою синім чорнилом.
**
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М. СЕЛЕШКО – Л. МОСЕНДЗУ
7 лютого 1939 р.

Дорогий Мосендзе!
Дякую за листа. Я вже його використав, щоб поінформувати кого треба про все. Думаю, що то помагає і навіть богато.
Хто, як і коли буде з Іванисом балакати, не знаю. Ти також про справу
нікому не згадуй, хай залишаєсь між нами, бо взагалі справа є довірочного характеру, що про неї не сміє знати посторонний чоловік, якому того
знати не треба.
Я слідкую тут за пресовими вістками і все дрожу, як ті ненависні
мадяри починають провокації.
Ще більше дивує мене тепер поведінка чехів. Та ж голота хоче з нас
зробити кольонію, хоче з Закарпаття починати будувати Росію. Ще не
вилічились. Їм би треба сказати, що вони скоро стануть кольонією Німеччини або нашою, як буде своя держава, то ж не треба їм гороїжитись. Але
ось тут я довідався з преси, що вони тепер в біді, бо дуже їм докучають
словаки. Вони хотіли б якось словаків взяти в крипи41, а тут нема нікого
ззаду. Тому вони пробували взяти в свої руки знова нашу країну, щоб мати
опору для тиску на словаків. Ті примітиви словаки дійсно гороїжаться,
якби їх було не 2 міліони, а 102. Думаю, що шум перейде і тоді трошки
остигне запал. Отже справа чисто політична, але на ній ми могли стратити. Прхала42 ще не прхнув, а як тутешні вістки кажуть, таки їде до Хусту
і мабуть там вже погодились з тим фактом. Шкода лише, що став
міністром внутрішніх справ, бо ж те міністерство дуже важливе, бо воно
має в своїх руках екзекутиву.
Читав в пресі про сутички, демонстрації чеських жандармів і кацапів.
Чи не час би ту голоту розоружити і своїх поставити? Бо то грізна сила,
жандармерія і поліція.
Читаю також, що Косеї43 і компанія за дротами. Це дуже добре, але
було б ще краще, коли б вони опинились були під стєнкою. Це могли січовики зробити, використовуючи заколот.
Поміч з Америки йде, одягами, грошима, а там і хліб прийде, як не
з Америки, то з Европи. Читаю, що німецька преса договорює те, що не
сказав Гітлєр і то офіціоз партії. Дуже займається нашою справою та дає
чехам поради, як їм треба було поступати. Думаю також, що те все читають чехи і мотають на вус та поступляться.
А от Волошин44 мені імпонує, впертий дідо, що й казати. Стоїть на
свойому, а коло його гуцульська гвардія.
Я з великою нетерпеливістю чекаю на вислід виборів та на перше
засідання сойму, щоб раз скінчилось безправя, заведене навмисно чехами. Тоді Волошин буде мати більшу моральну силу, щоб остріще виступати проти чеських зазіхань. Та і на чужині справа набере иншого кольору,
коли все рішить сойм явно і славно.
В газетах читаю, що в Галичині судять богатьох хлопців, що їх пола16
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пали в приграничній полосі, на високі кари за те, що хотіли переходити
границю.
А чи не можна б Мурашка45 з його гольтіпаками за яку-небудь провину посадити в концтабор та заставити перейти націоналістичний вишкіл?
Тепер чужа преса перестала богато писати про нас, бо занята іспанською та італійсько-німецькою справою. Але італійці твердять, що таки ще
цього року мож буде машерувати до Совітів. Совіти тимчасом, щоб закрити голод, який вже тепер там є, реорганізують компартію та проповідують трету пятилітку.
Щось більше написати про загальну ситуацію не можу, бо все темне.
Тепер тобі особисто скажу, що ось мені на днях ляшня відібрала
польське громадянство. Тим загрожений і мій пас46. Де сяду, ще не знаю,
може заскочу до тебе, якщо ситуація не зміниться. Стану безбатьченком,
як і всі другі. Досі польський пас мені помагав. Але тепер сволота зорієнтувалась і взялась за живе. Що ж, їх сила нині, наша буде завтра.
Пиши, що нового, я все далі подаю.
Здоровлю щиро.
На днях Лисянській вишлю тимчасом 3 англ[ійські] фунти, бо більше
не маю. Все в грошовому листі, а вона хай там зміняє на чорній біржі,
дістане більше за них. То вже їм напиши ти сам.
Архів ОУН у Києві, фонд Михайла Селешка. Копія, машинопис.

№6
Л. МОСЕНДЗ – М. СЕЛЕШКУ
лютий 1939 р.

Мій дорогий Турку!
Позавчора дістав твого листа і спішу відповісти, бо хочу щоб мої
інформації мали бодай який добрий вплив на розвій відношень до нашої
Карпатщини. Отож добре, що про Іваниса повідомив. Які б не були висліди – будуть це розмови з розумною людиною й щирим патріотом, якому
доля України болить більше ніж власні негоди й невдачі. Дай Боже, щоб
з цього щось вийшло.
Призначення генерала Прхали до нас справді сколихнуло цілим Підкарпаттям. Нарід, ввесь нарід, незалежно від того чи хоче зватися русинами чи українцями – одностайно став проти чеха. На цьому ґрунті всі
обєдналися. Це добрий показчик несвідомої народньої зрілости, бо наші
провідники, маю певні відомости, були охочі на Прхалу погодитися. Номіна сунт одіоза47. Ти їх сам знаєш. Але завдяки рішучому відпору Січі
й головне вчасній організації селянських демонстрацій ця пляґа48 на Підкарпаття була здається відсунута, хоч боюся й не цілком відсторонена. Бо
Прхала сидить у Празі як наш міністер і знову наші пани хотять його
признати. А сказати тобі, що в цім немає жадної потреби. Людей на все
маємо. Інцидент у Мукачева показав, що чехи не хотять битися і битися
не будуть. В цім немає нічого дивного: що їм до нашої землі, з якої вони
17
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одержували лише хлібець. Треба було бачити, як вороже вони відносилися до нас. Навіть хотіли вже й Січ розпустити, а в Хусті почали демонструвати танки, шофери автобусів застрайкували з любови до свого Прхали. Але рішучестю Січі були замінені шоферами нашими. Тепер поліція
заміняється поліцією нашою. Бо маємо багато підстаршин. І жандармерія буде наша. А боронити цю землю будемо в кожнім разі краще ніж
чехи. Наближаються вибори. На них безперечно виграємо і випадок
з Прхалою нам дуже й дуже допоміг. Лише-но Німеччина не сміє нас
покинути своєю моральною допомогою. Добре, що Гитлер у промові згадав, що в Чехії жиє старий бенешівський дух. Це їх трохи вдарило по губі,
бо вже знов ставали надзвичайно нахабні.
Скажу тобі, Михайле, що головною нашою потребою зараз є безперечно поміч нам від наших з-за кордону й з Америки. Поміч усякого роду,
а головно поміч зброєю. Крім того потребуємо, щоб у першу чергу наша
армія була на Підкарпатті територіяльною, ц[еб]т[о] щоб тут були лише
наші козаки й старшина. Маємо в чеській армії багато старшин наших: їх
треба дати до Хусту.
Мусимо мати жандармерію, поліцію. Овшім49, що щирих і відданих
людей маємо. Потребуємо лише трошки часу на те, щоб вони стали на
ноги, запрацювалися. Та ще треба знищити мадяронські недобитки. Найкращою методою для їхнього знищення будуть наші успіхи політичні й господарські. Тому то така дорога нам кожна матеріяльна поміч з-за кордону. А головно, щоб підтримували нас пропагандою. Бо скажу тобі, дорогий, що працюють тут справді. За малими виключеннями немає тут тої
гульні й розпусти, що були у нас після світової війни. Люди хоч і менше
культурні, ніж тодішні, але тверезіші, здоровіші, а головне запалені націоналізмом. Лише потребуємо трохи спокою. Приязнь Німеччини нам є зараз
запорукою, що наша справа не заглохне дипльоматично, міжнародньо.
Дехто розчарований, що Гитлер не згадав прямо Карпатську Україну.
Дурні. І те, що він сказав на адресу бенешівщини й большевиків – уже
плюс. Далі все залежатиме від нас.
Розписані вибори до сойму. Не всі кандидати варті того. Але про це
ми націоналісти мусимо мовчати. Ми не хочемо ні міністерські й посольські місця: нам жива була б Україна, як сказав Волошинові начальник
Січі50, коли пішли слухи про якийсь січовий пу[т]ч. Отож усі розмови про
це – цілком безпідставні, бо Січ все й завше буде підтримувати нашу
українську владу.
Академія, в якій я працюю, єдина школа на Підкарпатті, що давала
нам національно здоровий елемент. Решта нічого не була варта. Зараз
багато принято емігрантів на працю, які будуть вносити національного духа.
Багато втікає сюди з Галичини. Ляхи там тиснуть. Мене дуже гарно вражає високий інтелігентний рівень утікачів і ясна національна свідомість.
От де матеріял на армію.
Цензура грошових листів тут і надалі є. Отож як би ти прислав сюди
корони, то їх би назад повернули. Це дуже сумно, але це так.
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Дорогий Михайле!
Чи зможеш подивитися сюди. Постарайся влітку. Варто побачити цей
край. Про побачення у Львові в цім році й я не дуже вірю. Але під зорним
кутом долі нашого народу – це все одно: рік раніше чи пізніше. Боявся б
лише як би зразу сталося, щоб усі землі були з’єднані. Ми перше потребуємо хоч рік-два пожити лише з Галичиною й Підкарпаттям, дати себе
до порядку, мати трохи апарату свого, війська, закордонного представництва. Тому я швидче б хотів бачити поки що вільною З[ахідну] У[країну]. Ґалаґан51 здається нічого хлоп. Хоч дуже повільний. Але там добрі
дуже Іван Роман, Рогач52, найзапальніший з усіх, що все як тінь ходить за
Волошиним. Величезну інформаційну працю робить Бірчак53. Дуже паскудно поводяться наші хлібороби54 з Мурашком. Про них говорять, що
вони більші обманці ніж гетьманці. І мають рацію. Уенерівців немає чого
боятися. Покійний Аркас55 був заядлим гетьманцем. Царство йому небесне, але добре, що помер вчасно.
Дуже, дуже нам потрібно наших старшин і вояків, нашого війська. Як
можеш про це говорити, інформувати, наказувати й просити – роби все.
Потребуємо зброю й для Січі.
А інакше у нас дуже спокійно. Немає грабунків в містах ані на селах, діти
лавами кинулися до шкіл. Я не знаю, що станеться з початком нового шкільного року. Просто думаю, що не вистарчатиме ані помешкань, так страшно
горнуться наші до науки, коли перестали вчити по московськи й по чеськи.
Ну, бувай здоровий. Праці у мене багато, але все знайдеться час тебе
інформувати про стан. Бувай же здоровий. Сердечно тобі за все вдячний.
Слава Україні!*
Твій відданий Леонид**
Архів ОУН у Києві, фонд Михайла Селешка. Оригінал, машинопис.
1
Йдеться про рішення Віденського Арбітражу. 2 листопада 1938 р. у Відні в Бельведер палаці відбулося засідання італійсько-німецької арбітражної комісії, на якому було
принято рішення про передачу міст Ужгорода, Мукачева і Берегова до складу Угорщини.
2
Йдеться про збірку статей, присвячену пам’яті Голови ПУН полковника Є. Коновальця, якого було вбито у травні 1938 р.
3
Самчук Улас (1905–1987) – видатний український письменник. Наприкінці 1930-х рр.
активно співпрацював з Культурною референтурою ОУН, яку очолював О. КандибаОльжич. В Архіві ОУН у Києві зберігається лист Уласа Самчука до Є. Коновальця від 15
червня 1937 р., в якому він розповідає Голові ПУН про поїздку до Франції.
4
Турок – жартівливе прізвисько М. Селешка ще з часу навчання в Академії в Подєбрадах, пізніше стало одним з його організаційних псевдонімів.
5
Очевидно, йдеться про долари США або англійські фунти.
6
Збірка новел Л. Мосендза «Людина покірна» вперше опублікована у 1937 р.
7
Йдеться про мобілізацію до армії Чехо-Словаччини напередодні підписання Мюнхенського пакту (1938).
8
Бродій Андрій (1895–1946) – громадсько-політичний діяч русофільського напряму
на Закарпатті. В жовтні 1938 р. був затверджений прем’єр-міністром уряду КарпатоУкраїнської Держави. Був прибічником включення Закарпаття до складу Угорщини, таємно
*

Це речення дописане рукою зеленим чорнилом.
Підпис «Леонид» зроблено рукою зеленим чорнилом.

**
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отримував кошти від уряду Угорщини для ведення відповідної пропаганди. 26 жовтня
1938 р. заарештований за державну зраду. У 1939 р. – депутат угорського парламенту.
У 1945 р. заарештований співробітниками НКВД і страчений в Ужгороді.
9
Фенцик Степан (1892–1945) – громадсько-політичний діяч на Закарпатті. У жовтні
1938 р. – міністр уряду Карпато-Української Держави. Як і А. Бродій спочатку був одним
з лідерів закарпатських москвофілів, а згодом перейшов на позиції «мадьяронства» і дотримувався проугорського напряму. Після викриття втік до Будапешту, де створив парамілітарну фашистську організацію, за допомогою якої виступав проти української влади в
Карпатській Україні. Заарештований і страчений в Ужгороді співробітниками НКВД.
10
Тобто чужинець.
11
Тобто заповітні мрії, добрі побажання (з лат.).
12
Голіян Роман (1899–1966) – український журналіст, у 1927–1939 рр. був редактором і видавцем часопису «Неділя» (Львів), також друкувався у львівських часописах
«Діло» і «Новий час». Після війни на еміграції у Франції.
13
Йдеться про роботу арбітражної комісії у Відні.
14
Тобто громадянства.
15
Анальфабет – неписьменна людина.
16
В документі помилка. Насправді : «Нова свобода» – щоденна газета , що стала
наступницею тижневика «Свобода», органу Християнської народної партії о. Августина
Волошина. З червня 1938 р. була найпопулярнішою і найпоширенішою газетою українців
Закарпаття (редактори: С. Довгаль, В. Ґренджа-Донський, І. Рогач).
17
Євгенові Онацькому, який довгий час мешкав у Римі і представляв ОУН в Італії
вдалося домовитися з італійськими урядовцями про надання з 1933 р. державних стипендій
у Римському університеті для українських студентів і науковців. За цими стипендіями в
1930-х рр. в Італії перебували відомі українські націоналісти: Михайло Колодзінський, О.
Кандиба-Ольжич, О. Бандера (брат Степана Бандери), М. Мушинський, М. Селешко та ін.
Скористатися такою нагодою М. Селешко пропонував і Л. Мосендзу, але цьому спочатку
завадило погіршення стану здоров’я (Мосендз важко хворів на туберкульоз), а далі –
початок Другої світової війни.
18
Ольжич Олег (справжнє прізвище Кандиба; 1907–1944) – український поет, археолог, журналіст, політичний діяч. Син поета Олександра Олеся (Кандиби). Народився в Житомирі. З 1923 р. на еміграції в Німеччині, а згодом ЧСР. Закінчив Карловий університет
у Празі і захистив докторат (1929) на тему: «Неолітична мальована кераміка Галичини».
Відтак працював в археологічному відділі чеського Національного музею (1926–1932)
і асистентом на кафедрі археології Українського вільного університету. З 1929 р. член
ОУН (псевдоніми: Д. Кардаш, Свєнціцький), працював у Тереновому Проводі ОУН у
Чехо-Словаччині, з 1937 р. – член ПУН, очолив новостворену культурну референтуру.
Притягнув до співпраці з ОУН Л. Мосендза, У. Самчука, О. Телігу та ін. відомих укр.
діячів науки і культури. Під час подій 1938–1939 рр. в Карпатській Україні Ольжич
знаходився в Хусті, де за дорученням ПУН координував всю ідейно-виховну роботу
серед січовиків і місцевого населення, редагував літературно-мистецький журнал
«Говерля». Після початку радянсько-німецької війни Ольжич у складі Похідних груп ОУН
приїхав у Київ, де керував організаційними справами, брав участь у створенні УНРади під
проводом проф. Величківського. В цей час він був заступником Голови ПУН і провідником
Центрального керівництва ОУН на Наддніпрянщині У травні 1944 р. О. Ольжича було
заарештовано. 9 червня 1944 р. його закатували гестапівці в концтаборі Саксенгавзен.
(Детальніше див.: Кучерук О. О. Ольжич. 1907–1944. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2007).
19
Качалуба Михайло (1908–1993) – народився в с. Романове Село (тепер Збаразький
р-н Тернопільської обл.). У травні 1929 р. закінчив гімназію у Тернополі. У 1930–1935 рр.
вивчав медицину в Женевському ун-ті, згодом працював асистентом в університетській
клініці, в Інституті радіології та дільничним лікарем в одному з гірських районів. У 1937 р.
захистив докторську дисертацію «Практична вартість біологічної реакції при вагітності».
Був активним діячем української студентської громади в Швейцарії і нераз спілкувався
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з полковником Є. Коновальцем. Після закінчення навчання він втратив дозвіл на перебування в Швейцарії і в листопаді 1938 р. разом з сім’єю за допомогою М. Селешка переїхав
до Карпатської України, де працював у госпіталі в м. Велике Березне. Про цей епізод він
згадує у своїх мемуарах (Качалуба М. З моєї Одісеї. – Ч. ІІІ. Лікарські спомини з Карпатської України й Словаччини. – Прудентополіс Шерне, 1983. – 175 с.). М. Качалуба також був
талановитим поетом, автором низки поетичних збірок.
20
Дружина Михайла Качалуби була громадянкою Швейцарії і за швейцарськими
законами після укладання шлюбу з негромадянинном Швейцарії вона також втратила
швейцарське громадянство.
21
Йдеться про Організацію національної оборони «Карпатська Січ».
22
Гаха Еміл (1872–1945) – чеський державний діяч, у 1938–1939 рр. президент ЧСР.
У 1945 р. заарештований за співпрацю з німецькими окупантами. Помер у тюрмі.
23
Тобто на шию.
24
Тобто поважати.
25
СУЗ – східноукраїнські землі. В даному випадку йдеться про УРСР.
26
На Святий вечір (в ніч з 6-го на 7-ме січня) 1939 р. угорці спровокували збройний
інцидент на українсько-мадьярському кордоні біля Мукачева. Внаслідок бойових дій були
вбиті і поранені. Українським солдатам чехословацької армії вдалося відбити агресорів
і загнати їх назад за демаркаційну лінію.
27
Пепіки – зневажлива назва для чехів.
28
Йдеться про братів Дмитра та Василя Климпушів. Климпуш Д. – український
військовий і політичний діяч із Закарпаття. У 1938 р. створював перші загони оборони
Карпатської України в Ясіні. Наприкінці листопада 1938 р. Д. Климпуша було призначено
головним командантом Організації національної оборони «Карпатська Січ». Його брата В.
Климпуша, комерсанта з Ясіні, було обрано депутатом до Першого Сойму Карпатської
України, де він працював у господарчо-фінансовій комісії.
29
Іван Роман – один з керівників боротьби за визволення Закарпатської України. З 4го грудня 1938 р. – заступник головного команданта Організації національної оборони
«Карпатська Січ», а з 15 березня 1939 р. – інтендант штабу Національної оборони Карпатської України (див.: Стерчо П. Карпато-Українська держава. До історії визвольної
боротьби карпатських українців у 1919–1939 рр. / Наукове товариство ім. Т. Шевченка. –
Торонто, 1965. – С. 80, 217).
30
Тобто початковою освітою, яку давали народні школи.
31
Тобто для інформації (лат.).
32
Рекомендаційний лист, різновид поштової кореспонденції.
33
Іванис Василь (1888–1974) – український громадсько-політичний діяч, педагог.
Народився на Кубані. У 1920 р. – голова Кубанського уряду і виконуючий обов’язки
отамана Кубанського Краю. На еміграції в ЧСР, Польщі, Німеччині, а з 1948 р. – в Канаді.
Познайомився з Л. Мосендзом у 1927 р. і вів з ним листування протягом багатьох років.
34
Йдеться про Український науковий інституту у Варшаві.
35
Український рільничий ліцей (трирічний ліцей з українською мовою навчання)
було засновано у 1935 р. в с. Черниці (тепер Бродівський р-н Львівської обл.).
36
Очевидно йдеться про Гітлера і керівництво нацистської Німеччини.
37
Група «Вільного козацтва» (керівники І. Білий та М. Фролов видавали у Празі
російською і частково українською мовами літературно-політичний двотижневик «Вольное козачество – Вільне козацтво») підтримувала національно-визвольну боротьбу українців за створення Української Самостійної Соборної Держави і виступала проти русифікації кубанського козацтва. Але водночас вони висували ідею створення Козацької самостійної держави – Козакії, незалежної від Росії і України. Це призводило до непорозумінь
з українськими націоналістами, які вважали Кубань українською етнічною територією і
виступали за її включення до майбутньої Української Держави.
38
Це слово не вмістилося на сторінці, тому подаємо імовірний варіант його закінчення.
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39

Йдеться про Віденський арбітраж 2 листопада 1938 р.
Довгаль Спиридон (1896–1975) – політичний діяч, журналіст. Активний учасник
визвольних змагань, співорганізатор і командир Студентського Куреня під час боїв за Київ
взимку 1917–1918 рр. На еміграції в ЧСР, працював доцентом УТГІ в Подєбрадах (викладав економіку). Був редактором часописів «Нова Україна» (Прага, 1925–1929), «Вперед»
(Ужгород, 1932–1938), «Нова свобода» (Ужгород ; Хуст 1938–1939), «Дозвілля» і «Слово»
(Німеччина, 1942–1946 рр.). Член ЦК УПСР, з 1950 р. – член і голова ЦК Української
соціалістичної партії. Діяч Української Національної Ради, з 1951 р. – заступник голови
Виконного Органу УНРади. Автор праць на економічні теми.
41
Взяти в крипи – брати під контроль.
42
Прхала Лев (1892–1966) – чеський державний і військовий діяч, генерал. В лютому
1939 р. був призначений чеською владою міністром внутрішніх справ Карпатської України (замість Едмунда Бачинського) в уряді о. А. Волошина. Це рішення покликало хвилю
протестів серед українців Закарпаття. 14 березня 1939 р. він наказав чеським військам
роззброїти українських січовиків у Хусті. В результаті боїв з чехами того дня загинули 108
українців (детальніше про біографію ген. Прхала і його роль у подіях 1938–1939 рр. на
Закарпатті див.: Химинець Ю. Тернистий шлях до України. – Ужгород, 1996. – С. 71–82). У
1950-х – 1960-х рр. Прхала підтримував зв’язки з очолюваним Я. Стецьком Антибільшовицьким блоком народів (АБН).
43
Коссей Павло – політичний діяч на Закарпатті, посол Карпатського Сойму. Як
і А. Бродій та С. Фенцик був прибічником об’єднання Закарпаття з Угорщиною
44
Волошин Августин (1874–1945) – педагог, просвітитель, громадсько-політичний
і церковний діяч, президент Карпатської України. 21 травня 1945 р. був заарештований
військовою контррозвідкою «Смерш» і вивезений до Москви, де і помер у Бутирській
в’язниці. Указом Президента України від 15 березня 2002 р. за визначну особисту роль
у боротьбі за утвердження української державності Августинові Волошину присвоєно
звання Героя України.
45
Мурашко Василь – громадсько-політичний діяч, інженер. Закінчив Українську господарчу академію в Подєбрадах. У 1930-х рр. представник на Закарпатті Союзу гетьманців-державників П. Скоропадського.
46
Тобто паспорт.
47
Тобто імена ненависні (з лат.).
48
Тобто удар, забій (з лат.).
49
Овшім – так, охоче, радо, авжеж.
50
Очевидно, йдеться про Дмитра Климпуша, який на той час обіймав посаду головного команданта Організації національної оборони «Карпатська Січ».
51
Галаган Микола (1882 – ?) – громадсько-політичний діяч, публіцист, дипломат.
Народився в с. Требухів (тепер Броварський р-н Київської обл.) в заможній козацькій
сім’ї. З 1917 р. – член УСДРП, представник Центральної Ради на Кубані та в Румунії. У
1918 р. очолював департамент в Міністерстві народного здоров’я. 1919 р. очолював дипломатичну місію УНР в Будапешті. Згодом на еміграції в Австрії та ЧСР, чільний діяч
Празької групи УСДРП. Був Головою Української громади в ЧСР, членом Українського
національного об’єднання в Протектораті Чехія і Моравія, викладав в Українському
вільному університеті. У 1945 р. арештований органами НКВД; подальша доля невідома.
52
Рогач Іван (1913 – 1942) – політичний діяч, журналіст. Народився в с. Великий
Березний (тепер Великоберезнянський р-н Закарпатської обл.). Отримав вищу теологічну
освіту. Активний учасник подій на Закарпатті в 1930-х, чл. Проводу ОУН. Обирався до
складу Української (Руської) Центральної Ради Закарпаття, генеральний писар Головної
Команди Організації народної оборони «Карпатська Січ», редагував хустську газету «Нова
свобода» (1938), секретар Проводу партії Українське національне об’єднання (Хуст), особистий секретар прем’єр-міністра автономного краю Підкарпатська Русь та президента
незалежної Карпатської України А. Волошина. У вересні 1941 у складі «Похідних груп»
ОУН прибув до Києва, де у вересні-грудні редагував газету «Українське слово». Заарештований гестапо і страчений разом із сестрою Ганною у 1942, похований у Бабиному Яру.
40
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53

Бірчак Володимир (1881–1952) – громадський діяч, науковець, педагог, письменник, дійсний член НТШ. У 1920 – 1930-х рр. проводив активну роботу у галузі шкільної
освіти і у Пласті на Закарпатті. У 1945 р. заарештований агентами НКВД у Празі і помер у
1952 р. в концтаборі в Іркутській області.
54
Йдеться про тих членів Українського союзу хліборобів-державників, які не погодилися з розпуском цього союзу (у 1931 р.) і знаходилися у конфлікті з прибічниками
гетьмана павла Скоропадського.
55
Аркас Микола (1889–1938) – військовий діяч, полковник Армії УНР. Командувач
2 Кінного Переяславського полку 2-ї Волинської дивізії. У 1930-х рр. – директор Українського драматичного театру в Ужгороді, автор кількох п’єс. В грудні 1938 р. – начальник
Військового штабу ужгородської Української національної оборони.

Андрій Магурчак
ВСЕ У НАС, НАВІТЬ НАЙКРАЩЕ,
ВИХОДИТЬ ЯКОСЬ НЕ ПО-ЛЮДСЬКОМУ!
(Із листування Андрія Жука і Миколи Порша)
Історія українського національно-визвольного руху початку XX ст.
багата подіями, діячами. Серед них чільне місце посідають політики соціал-демократичного напрямку. Одним із видів джерел, які проливають
світло на партійні питання, міжособистісні відносини є епістолярій між
А. Жуком і М. Поршем. Микола Володимирович Порш (1877–1944) із
утворенням РУП очолював Вільну Громаду на Полтавщині, яка займалася агітаційною роботою. У 1904–1910 рр. очолював РУП, УСДРП, при
цьому його діяльність позначилася внутрішньопартійними реформами,
введенням переговорів щодо об’єднання з РСДРП, розробкою партійних
програм тощо. У період національно-визвольних змагань 1917–1921 рр.
проводив активну політичну та державницьку діяльність. Про це яскраво
свідчать посади, які він займав – Генеральний секретар військових справ,
праці, голова української комісії для підписання економічного договору
з країнами Четвертного союзу, посол УНР в Німеччині. Після падіння УНР
М. Порш відійшов від активної політичної діяльності і залишився в еміграції в Німеччині. Помер у передмісті Берліна у 1944 р.
Соратник по партії Андрій Ількович Жук (1880–1968) народився в селі
Вовчок Полтавської губернії. З 1899 р., працюючи в земській управі, нелегально брав участь в українському політичному русі. У 1901 р. на військовій
службі. Він був членом РУП, УСДРП (входив до Центрального Комітету),
працював у партійній пресі. З 1906 р. його ув’язнили. Наступного року
вимушено емігрував у Галичину, де продовжував роботу в УСДРП.
З 1912 р. – один із фундаторів Українського інформаційного комітету (з
1914 р. – СВУ). А. Жук працював у СВУ у Відні до 1918 р., був членом
МЗС УНР. Згодом діяв у закордонному центрі ЗУНР, як видавець і
журналіст. У 1930 р. він повернувся у Львів, де брав участь в українському
кооперативному русі. у зв’язку зі вступом у Львів радянських військ, А. Жук
разом з родиною емігрував у Відень.
Зв’язки М. Порша та А. Жука започаткувалися ще наприкінці 90-х
років ХІХ ст. в Лубенській гімназії і фактично тривали до 1929 р. (листу23
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вання), але з певними перервами. Яскравим свідченням того, що між провідними діячами РУП, УСДРП були найкращі людські відносини, незважаючи на певні ідеологічні розходження, була публікація А. Жуком статті
про громадсько-політичну діяльність М. Порша в журналі «Сучасність»1.
Пропоновані нижче листи зберігаються в National Archive of Canada MG30
C167, Volum 24, file 1. Вони публікуються вперше. Через брак будь-якої
інформації про частину імен осіб, згадуваних у листах, не подано у коментарях.
Водночас це не применшує цінність цих листів, оскільки вони дають можливість
у деталях прослідкувати створення та чисельність партійних структур РУП,
УСДРП, а також оцінити інтелектуальний потенціал згаданих партій.
Складність роботи з даним фондом полягає в тому, що в описах фондів не
вказано кількість аркушів у кожній справі, оскільки вони не пронумеровані.
Завдяки допомозі архівіста цього фонду Мирона Момрика автору публікації
вдалося отримати і опрацювати цю справу, за що висловлюємо йому щиру
подяку. При публікації збережено лексичні, морфологічні та деякі правописні
особливості документів. Пропуски тексту взято у квадратні дужки. У поданих
листах висвітлюються питання про відзначення річниць РУП,УСДРП і
видання ювілейних збірників, обговорення опублікованих праць у радянській
Україні про РУП, «Спілку», питань політичної діяльності М. Порша, як одного
із провідних діячів РУП, УСДРП, а також найважливіші віхи історії зазначених партій.
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№1
А. ЖУК – М. ПОРШУ
15 травня 1926 р., м. Відень

Дорогий Микола Володимирович!
На окремому аркуші паперу посилаю Вам деякі запитання, в справі
з’їзду з грудня 1904 р. Там же подаю для Вашої орієнтації список осіб,
котрі в тому з’їзді брали участь, щоб Ви його провірили та справили, коли
там є які похибки.
Розуміється ліпше було б, як би ми могли разом зійтися, тоді б легше
вдвох встановити багато всяких подробиць, що вже затерлися в пам’яті.
Від Вас мені потрібні негайно Ваші хоч короткі згадки про початки
українського революційного руху в Лубнах і про Вашу участь в ньому, про
з’їзди та конференції і проче, як в моєму попередньому письмі було
перечислено. Коли Ви хочете деякі справи ширше освітити, то це для мене
тим більше буде цінне. Особистий момент взагалі грав велику ролю в історії РУП-УСДРП і в світлі цієї історії деякі особи будуть представляться
якимись дуже невиразними та капризними.
Книжку Гермайзого1 я маю і з приводу неї минулого року написав був
до одної знайомої Гермайзого, а нашої колишньої товаришки, великого
листа, в якому досить скритикував книжку і виказав деякі грубші похибки
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її. Це письмо читалося в Київі цілим гуртом колишніх наших товаришів і я
дістав від них тоді дуже милу картку. Моє письмо було відтак передано
Гермайзу, але як він відніся до моєї критики його книжки – цього вже не
знаю.
Маю я також книжку Риша про «Спілку». Ця книжка ще гострійшої
крити заслуговує, але нема де її скритикувати.
Дуже добре, що збираєтесь спомини писати. З огляду на те, що не
тільки ідеї, якими ми жили, а також і зроблена нами робота дуже слабе
відбиття мали в нашій пресі, то треба все це відтворити в споминах, щоб
дати матеріал історикам, що будуть студіювати нашу історію.
Між иншим написав свої спомини про РУП Жорж Колярд2, головно
про Харків. Звертався він до мене кілька разів за виясненням тої чи іншої
справи, що я, розуміється, з великою охотою робив. Ці спомини мав би
друкувати ЛНВ3, але чомусь не друкує.
Шкода, що я не можу з Вами особисто побачитись та поговорити про
деякі теперішні справи нашого національного життя. Може б щось придумати такого, аби не бути нам бездіяльними, німими свідками всякого
свинства, з якого, переважно, складається те життя.
Отже, жду від Вас обіцяних згадок й інформацій про минулі часи.
Щиро Вас здоровлю! Поклін Вашій жінці. Моя жінка Вас щиро вітає.
Ваш

Андрій Жук

Персональний склад невідбутого з’їзду РУП
у Львові в грудні 1904 р.
По організаціям:
1) Київська Вільна Громада: В. Винниченко4 (Деде), П. Канівець
(Танський, Кавун, Кавунененко), В. Козиненко (Граб).
2) Харківська Вільна Громада: Д. Антонович5 (Муха, Сев. Войнилович), Б. Камінський (Черненко).
3) Полтавська Вільна Громада: Фідровський (Чумак).
4. Вільна Громада на Полтавщині (Лубні): М. Корецнецький (Мрієнко,
Марієнко).
5. Чернігівська Вільна Громада (Ніжин): М. Порш (Чацький, Полуботок).
6. Чорноморська Вільна Громада (Катеринодар): С. Петлюра6 (Симон, Св. Тагон), П. Понятенко7 (П. Стоян, Сулима).
7. Північний Комітет (Петербург): Василь Мазуренко8 (Кравченко),
Баладін (Бойко, Метелик).
8. Комітет на Донщині (? – в хаті Мазуренків?): Віктор Мазуренко9
(Карась, Карасенко).
9. Закордонний Комітет (у Львові): Є. Голицинський (Павловський)
Ол[ександр] Скоропис-Йолтуховський10 (Попович, Вишнєвський).
10. Репортажний Комітет (у Львові): М. Меленевський11 (Іван Гилька, Басок).
11. Редакційний Комітет (у Львові): Катерина Голицинська (Лоза).
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12. Центральний Комітет Р.У.П. репрезентував Ан[дрій] Гук (Андрій,
Сук). Крім Гука до Центрального] К[омітету] входили: Порш і Граб (?). На
з’їзді був ще присутній М. Сахаров (Кольчевський), вів протоколи з’їзду.
Хто з перечислених осіб був емігрантом, або взагалі перед з’їздом довше
сидів у Львові, а хто спеціально на з’їзді з України прибув? Чи був тоді
у Львові М. Ткаченко12 (Хвиля)? Хто з членів РСДРП виступав тоді у Львові
під призвищем С. Самойлов? Хто ще з партійних людей (РУП-істів) був
тоді у Львові? Хто мав псевдоніми: М. Савицький і Р. Кротик? Як Центральний] К[омітет] упорядкував партійні справи, по невідбутім з’їзді (редакція видавництва, закординий комітет, центральний] комітет – з кого складалися ці інституції по «розколі»?). Хто з російських соц[іал]-дем[ократів]
аранжував цей розкол? Хто після невідбутого з’їзду з партійних людей (не
рахуючи сецесіоністів) лишився у Львові, а хто виїхав на Україну?

№2
А. ЖУК – М. ПОРШУ
10 квітня 1928 р., Відень

Дорогий Микола Володимирович!
Для провірення деяких моментів з моїх споминів і доповнення їх бракуючими мені відомостями, звертаюся до Вас з великою прозьбою не
відмовити у відповіді на низче подані питання.
1. В якому році скінчили Ви гімназію в Лубнах, в якому році вступили на університет у Києві, чи були в Лубнах в літі 1900 р., коли полтавські
статистики робили перепис?
2. Що це був за інцидент в гімназії в Лубнах, під кінець шкільного
року 1899/1900, наслідком якого було звільнено кілька душ гімназистів
з останніх клас (здається також і з жіночої гімназії)? Чи не тоді «вилетіли»
з гімназії Олександер Криста, Волод[имир] Пещанський, Коренецький,
Чичибабин? Як на ім’я і назвиско жінка Ол[ександра] Дотросоленка і її …
товариша?
3. З кого складався український гурток в гімназії в 1900/1901 шкільному році, з котрим Ви підтримували зносини?
4. Що це була за історія навесні 1901 р., коли мене і ще когось (кого
саме, не пам’ятаю) тягли жандарі на допит? В моїй пам’яти ця справа
представляється в сей спосіб: Павло Крат змайстрував якусь проклямацію і відбив її на гектографі та в ночи під Великдень поширив її в пригородніх селах, нарядившись для цього в козацький жупан і роз’їзджаючи
з тою прокламацією верхом на коні. Ця прокламація попала до рук місцевого жандармського «унтєра», він переслав її до свого начальства і з Полтави прибув десь на провідний понеділок жандармський офіцер для переведення слідства. Не певен я, одначе, чи це відповідає дійности, чи не є це
легенда? Але щось мусіло бути. Про що мене розпитував жандармський
офіцер – не пам’ятаю. Арештований ніхто не був, тілька мене звільнено в
кілька днів по цім з посади в земстві, «без пояснення причин». Що Ви про
цю історію пам’ятаєте?
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5. Коли і де Ви вступили до РУП? До якого часу відносите Ви повстаннє в Лубнах революційного гуртка і з кого складався цей гурток в часі, коли почав зватись Вільною Громадою РУП на Полтавщині?
6. Чи були поширені на Лубенщині навесні 1902 р. оті відозви, що були
тоді поширені по всій Полтавщині і в сусідніх губерніях, та перші брошурки
РУП, як Дятько Дмитро і пр.? В Вовчку тоді сидів Борис Мартос13. До
нього десь раннім літом (по розрухах) приїздив покійний М. Русов14? Чи
зустрічались Ви тоді з Русовим і чи підтримували відносини з Борисом
Мартосом? Чи не пригадуєте, за що власне були арештовані С. Кузьменко
з Вовчка і брати Микита та Олексій Заїки, а також сини Микити Семен і
Петро? … Микита, Олексій і Семен Заїки були відтак вислані адміністративним порядком на рік чи два в Вологодську чи Вятську губ[ернії].
7. Де і коли (точно) відбувся перший з’їзд РУП, з кого він складався
і з кого складались вибрані на цьому з’їзді ЦК партії і редакція партійних
видавництв? Чи відповідають дійности подані в цій справі інформації в брошурі.
8. Дорошенка15 про РУП?
8. Де Ви працювали в партійній організації в 1903 р. – в Лубнах, чи в
Києві? З кого тоді складався керуючий центр (актив) лубенської і київської організацій? Коли Ви працювали в Ніжині?
9. Хто був автором проекту програми РУП, що його видру ковано
в ч. 4 «Гасла»16 за квітень 1903 р., як проект, запропонований Київським
Комітетом РУП? Яке відношення було до цього проекту Антоновича? Чи
поділяли Ви засади цього проекту. Засаду про те, що «економічна і політична боротьба пролетаріату і селянства України* повинна вестися під
РУП». Як так, то як Ви це становище погоджували зі своїм становищем
про національний принцип організації пролетаріату?
10. З кого складався партійний центр, як також центр київської організації від осени 1903 р., коли Антанович був арештований, Голицинський
ще раніш емігрував до Львова, а відтак і Винниченко там знайшовся? Хто
взагалі провадив справами партії на місцях від осени 1903 р. до кінця
1904 р., це зв[аний] до невідбутого з’їзду? Які відносини були тоді між
партійним центром на Україні і еміграційним центром у Львові?
11. Які були властиві причини розбиття партійного з’їзду у Львові, на
різдв’яні свята 1904 р.? Чи були тоді приготовані по порядку денному з’їзду
писані реферати або резолюції, крім оголошеного мною проекту резолюції
по національному питанню Скорописа, і чи збереглися де ці папери? (Роля
Матюшенків17, Андрія Гука?).
12. Охарактеризуйте тодішню партійну більшість, сецесіоністів (спілчан) і посередню групу (Голицинські18, Скоропис) на тлі тодішніх актуальних питань внутріпартійного життя.
13. Чи були вибрані на з’їзді (його більшістю) нові партійні установи
(ЦК, редакція) і в якому складі, чи лишалися старі і в якому персональному складі вони тоді були?
*

Тут і далі підкреслення зроблено в текстах документів.
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14. В чиїх руках фактично находилась вдасть партійна по зірванім з’їзді
і хто диспонував тоді партійними видавництвами та коли і з яких причин
наступило усунення чи уступлення з редакції видавництв Антоновича,
котрий по зірванім з’їзді якийсь час пописувався в «Праці»19 своїм
«неістнуючим питанням»? Хто був автором статті в «Праці» з «приводу
неістнуючого питання»? Хто був автором програми РУП, видрукованого
в «Праці» 1905 р., і чому цей проект так різко розходився з проектом,
відрукованим 1903 р. в «Гаслі»?
15. Чи брали Ви участь в тому «предварительному» партійному з’їзді,
котрий скликав десь в маю або червні 1905 р. у Київі Антонович, що перед тим повернув з закордону на Україну? Яку ціль цей з’їзд переслідував
і які він наслідки дав? Хто ще брав участь в цьому з’їзді? Хто в цьому
часі становив центр партійний?
16. Де відбувалася конференція соц[іал]-дем[ократичних] партій Росії
в январі 1905 р. (в Ризі?) і хто в цій конференції брав участь зі сторони
РУП? Де і коли відбувалася конференція «революційних і опозиційних партій
і організацій Росії» та які українські організації взяли в ній участь?
17. Коли Антонович зробився «областніком» і що властиво це «областнічество» означало, на якому грунті, чи з яких причин виросло, які практичні політичні і організаційні цілі переслідувало? Що в суті річи крилося
за цим «областнічеством»? (Чи не особисті моменти).
18. Чи дійсно покійний Симон Петлюра і Прокіп Понятенко мали в часі
зірваного з’їзду 1904 р. есерівські нахили? Чи писав які статті Симон до
«Селянина»20 і «Праці» в 1905 році? Може пригадуєте їх заголовки або зміст?
19. Коли Ви повернули в 1905 р. зі Львова до Києва? Хто останнім
з партійних емігрантів виїхав зі Львова до Київа?
20. Що за конференція була організована Антоновичем в вересні
1905 р. у Харкові з представників лівобережних комітетів, які вона дійсні
цілі переслідувала?
21. Де була друга конференція соц[іал]-демократичних] організацій
Росії і хто на ній брав участь від РУП? (Порш, Дятлів21?)
22. Коли саме відкрився так зв[аний] Установчий з’їзд УСДРП в Кривому і хто (поіменно) були його участниками? Коли з’їзд переніся до Київа і коли він закінчився? Я приїхав на з’їзд з Харкова до Київа десь в середніх числах грудня по новому стилю, пригадаю одно або два кінцевих
засідання, на яких відбувалися вибори до центральних партійних установ
(на Панківській), при дуже слабому уділі членів з’їзду. З учасників з’їзду
пригадую: Порша, Назарієва22, Мацієвича23, Їваницького, Фідровського,
Сахарова, Винниченка. Прошу перечислити инших членів з’їзду і які організації вони репрезентували, а також подати склад вибраних на з’їзді до ЦК
і редакції партійних видань.
23. Хто був основником видавництва «Вільна Україна»24, крім Мацієвича, Бича і Мабленка...? Чиє було видавництво «Боротьба»?
24. Хто перебував у Київі для ведення справ партійного центру (ЦК)
по виїзді Вашім до Петербургу? З кого тоді складався місцевий київський
партійний актив?
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25. Коли саме Ви були в Лубнах по з’їзді рос[ійської] с[оціал]-дем[ократичної] партії в Штокгольмі і робили про цей з’їзд доклад в ночі на леваді
в гору по Сулі (човнами туди їздили) – перед поїздкою до Київа, чи
побувавши в Київі?
26. Коли саме (точно) відбулося засідання ЦК у Київі, на котрому розглядалася справа «лук’янівців»? Чи не на цьому засіданні принято резолюцію про відношення до Думи? Хто на цьому засіданні брав участь?
Я пригадую Вас і Юркевича25, а більш не годен нікого пригадати. Засідання відбувалось в якійсь школі на Жилянській улиці.
27. Коли Ви повернули з Петербурга до Київа в 1906 р., по закриттю
«Вільної України»? Де після цього обертався Симон? Коли він був секретарем «Громадської Думки»26 чи «Ради»27?
28. Коли і де та в якому складі відбувалася конференція в справі виборів до другої Думи? Хто в цьому часі (по наших арештах, Жук, Винниченко, Степанківський … і инші в осени 1906 р.) провадив справи партійного центру і з кого складався актив київської організації в зимі 1906/
1907 року?
29. Який характер був Ваших переговорів в осені 1906 чи в зимі 1906/
[190]7 р. з представниками РСДРП в справі об’єднання, чи це мислилось
не об’єднання, як злиття зі Спілкою і дійсне перетворення останньої на
обласну українську організацію? Чому всі заходи УСДРП в справі об’єднання з РСДРП так ні до чого й не довели?
30. Коли (точно) відбувся III з’їзд УСДРП (весною 1907 р.), який його
був персональний склад по організаціям і який склад вибраних з’їздом
партійних установ? Я був всього на одному чи двох засіданнях з’їзду,
а потім був арештований. На тих засіданнях пригадую таких осіб: Порша,
Вол[одимира] Чеховського, Дятлова, Берка (Юрєва-Пековия), Яшу Бебеля (Левченка?), Олену Корольову, Хому (не знаю точно його дійсного ім’я
і назвиська), якусь панну з Поділля (здається була нараченою Блонського).
Більше нікого не пригадую. На членів ЦК і їх кандидатів були вибрані
тоді, оскільки не помиляюсь, Порш, Жук, Чеховський, Блонський, Дятлів,
Левченко, Катя Чайковська, Шадлун28 (?). До редакції Центр[ального]
Органу – Порш, Піщанський, Петлюра (?). Коли я повернув по арешті з
Харкова до Київа (приблизно в два-три тижні по з’їзді), то відбулося тоді
засідання ЦК у Блонського (клініка для недужих на очі), при участи Порша,
Чеховського, Блонського і мене. Дуже важно установити, чи був вибраний
тоді до якої-небудь центральної партійної установи покійний Левко
Юркевич, котрий пізніше виступав в характері «ЦК партії». Оскільки мені
здається, він не був вибраний до ЦК, хіба пізніше його хто кооптував. Так
само цікаво пригадати, чи мав тоді яке відношення до центральних органів
партії Степанківський. Може у Вас ліпша пам’ять, як у мене. Чи збереглись
де протоколи цього з’їзду?
31. В якому складі була партійна конференція в справі виборів до III
Думи, що відбулася десь під осінь 1907 р. у Києві, а вірніше за Київом,
у лісі? Я пригадую: Порша, Мазепу29, Шадлуна, Івана Музику (Романченка), С. Петлюру, О. Корольову (?). Може ще хто був?
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32. Хто дав гроші на «Слово»30?
33. Чи в часі від осени 1907 р. і до спинення «Слова» в 1909 р. існувала
партійна організація і чи велась яка будь нелегальна партійна робота?
34. Хто був на тому з’їзді чи конференції, що його організував Левко
Юркевич десь на великодні свята 1910 р. у Києві, після чого почав виходити восени того року у Львові журнал «Наш Голос»31?
35. Які були причини Вашого розходження з Юркевичем і усунення
від співробітництва в «Нашому Голосі», коли перед тим Ви спільно з ним
почали відреставровувати ЦК партії і взагалі партійну організацію, видаючи між иншим пару відозв і кілька чисел часопису «Робітник» у Львові
(перша половина 1910 р.)?
36. Чи входив хто-небудь з українських соц[іал]-демократів до Товариства Українських Поступовців, в період між 1910 до 1917 років?
37. Чи існували які-небудь партійні організації УСДРП в часі світової
(імперіалістичної) війни?
38. Як почала складатися УСДРП легально, по вибуху революції в марті 1917 р., хто до цього дав ініціятиву і який був перший крок для відновлення чи відтворення партійної організації?
Буду дуже Вам вдячний, як що дасте мені хоч коротенькі відповіді на
всі ці питання, а принаймні на ті з них, де мені бракує точних відомостей
персонального характеру – про з’їзди, конференції і т. п., а особливо про
Лубні і про Вашу особу спеціально?
Як поживаєте? Що поробляєте? Які плани і перспективи існування на
будучину? Як сумно, що зійшла наша стара ерупівська-есдецька гвардія
на пси. Невже і наш час і всі ми персонально дійсно вже належемо до
історії? А в такому разі повинні ми постаратися дати для цієї історії принаймні повну і точну картину того, що нами робилось і думалось. Може
тоді сучасности буде лекше нав’язати до минулого… Ось для чого і я намірився написати свої спомини про роботу в РУП-УСДРП, використовуючи для цього і зібрані мною матеріали та маю надію, що Ви в цьому ділі
також мені помежете своїми інформаціями.
За яких півтора року буде 30 літ від часу оснування РУП. Чи не треба
було б подумати про відсвяткування цієї дати? Щиро Вас поздоровляю,
моя жінка передає Вам поклін.
Андрій Жук

№3
М. ПОРШ – А. ЖУКУ
17 квітня 1928 р. Берлін

Дорогий Андрію!
Листа В[ашого] з дня 10. IV. одержав і спішу коротко повідомити
Вас, що по змозі спробою відповісти на всі Ваші питання потрібні для
В[аших] споминів.
Розуміється, тяжко буде мені пригадати все, дати, прізвища, факти,
постанови. Писаних матеріалів, що оживили б пам’ять, в мене не має.
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А сама тільки пам’ять річ дуже зрадлива. Коли б я мав змогу зробити це
в Відню разом з Вами, а до того ще й користуючися В[ашими] матеріалами та разом з Вами, то мали б ми певніші наслідки та і повніші змістом.
Постараюся висвітлити й деякі моменти вельми цікаві, Вами незачеплені
(може додам і копії де-яких документів особистого-політичного характеру). Але відповіді на всі Ваші запитання вимагає часу. Отже, не гнівайтеся, коли з відповіддю забарюся. До речі, чи Ви маєте видану «Книгоспілкою» працю О. Гермайзе «Нариси з історії революційного руху на
Україні. Т. І Революційна Українська Партія»? Книжка цікава, але чимало
помилок та й освітлення не скрізь вірне (від незнайомства з рухом) та
вільне від тенденцій.
Що роблю питаєте? Дещо роблю? А переважно животію. Про це докладніше напишу якось. Збіраюся й сам готуватися до написання спогадів.
Привіт Вашій дружині.
М. Порш

№4
М. ПОРШ – А. ЖУКУ
7 листопада 1929 р.

Дорогий Андрію Ільковичу!
Гніваєтеся! Маєте право! І не маєте його! Наше емігрантське життя
великим цебром щодня несе кожному з нас біду.
А тут ще й справа, про яку Ви мені пишете, цілком мені невідома.
Тільки оце недавно дізнався про це докладніше від О. Скорописа та Д. Дорошенка32 .
Правда, якось два-три місяці тому натяками говорив мені перший,
що от мовляв Галіцінський незабаром має написати мені цікавого листа..., але про що той лист має бути, так і не сказав мені. А листа того я ще
й по сей день не маю.
Ну що ж Вам написати про справу? Яку відповідь дати Вам на Ваші
запитання?
Остання ми на світі нація! Все у нас, навіть найкраще, виходить якось
не по-людському!
От хоч би й справа 30-тої річниці РУП чи 25-ої УСДРП. Чи то обидва
ювілеї не присвячено одному і тому самому політичному тілові-духові?
Чи то РУП існує й за наших днів? Або чи справа ця має приватний, а не
національно-громадський характер? Або й отой предивний своїм складом
ініціятивний комітет, складений очевидно за засадою особистого приятелювання? і т. д. Сила всяких питаннів постає, але чи варто над ними голову
ламати. Справи не зміниш. А попсувати, загальмувати її, як і всяку справу,
легко. Доводиться брати справу такою, якою нам її подають.
Загалом кажучи, ініціативу 30-річної відзнаки РУП треба вітати. Ліпше
мати хоч щось друковане про партію, яка зіграла величезну роль в історії
національного нашого руху. Тим більше люде нашої генерації такого віку,
коли вони можуть не сьогодня-завтра піти у вічну і безплатну мандрівку,
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забравши з собою неписану, сучасникам і майбутнім генераціям невідому, частину нашої історії...
Хай це буде лише початок того, що мало б бути, лише спроба. І це
добре і це треба з усієї сили всім живим підтримати. Хай і УСДРП і колишні РУП-івці роблять кожен на свій кшталт, зароблять своє, бодай хоч
трохи спричинившися до історії РУП.
Я ще формального запрошення до участи ні в одному, ні в другому
збірникові не дістав. Але на сих днях усно з доручення Галіцинського таке
запрошення переказав мені Дорошенко. На це я відповіді чекатиму листа
од Галіцинського; засадничо ж взяти участь згоден.
Що ж до другого збірника, УСД-нівського то я нічого не чув – тільки
від Вас почув вперше – ні від кого. Не уявляю собі як то можна писати
про УСДРП одриваючи її від РУП, а до ще й групі, яка в особі Мазепи,
Феденка33, Романченка34 та Довженка35, майже не знала РУП?
А до того ще й я мало вірю у їхню працездатність, отже, й у те, що
їхній збірник побачить світ. Ледачі та, певне, й зарозуміли вони: генерали
без армії, без перспектив, без руху. Коли б Ви знали Андрію, як мені хочеться побачитися з Вами. Я абсолютно самотній! Привіт від моїх Вам
і дружині. Чи побачимось? Як живете? Я погано.
Ваш М. Порш
1
Гермайзе Осип (1892–1958) – історик і археограф, член історичної секції Українського наукового товариства у Києві, одночасно працював у ВУАН. Видавав матеріали до
історії українського руху за часів Першої світової війни. У 1927–1929 рр. брав участь
у підготовці видання Архіву Кошу Запорозької Січі. Був заарештований у справі СВУ.
2
Коллард Юрій (1875–1951) – громадсько-політичний діяч, співзасновник РУП (1900),
член УПСС. За часів УНР працював в транспортній галузі. Після порази національновизвольних змагань 1917–1921 рр. перебував на еміграції в Польщі, Німеччині.
3
«Літературно-Науковий вісник» («ЛНВ») – мистецький, науковий та суспільно-популярний щомісячний журнал, який виходив з перервами протягом 1898–1939 рр. у двох
редакціях – київській і львівській.
4
Винниченко Володимир (1880–1951) – український політичний і державний діяч,
письменник, один з активних діячів РУП, УСДРП. В період української революції 1917–
1921 рр. голова Генерального Секретаріату УЦР, Українського Національного Союзу.
Після поразки визвольних змагань перебував за кордоном.
5
Антонович Дмитро (1877–1945) – громадсько-політичний діяч; один із засновників
РУП. Член УЦР; голова дипломатичної місії в Римі, ректор Українського вільного університету у Відні та Празі.
6
Петлюра Симон (1879–1926) – визначний український громадський і державний
діяч, публіцист. Член РУП-УСДРП. Голова Директорії УНР.
7
Понятенко Прокіп (1878–1933) – український громадсько-політичний діяч; член
катеринодарського підпільного гуртка «Полтавців» (складова частина РУП). В 1905 р.
головний редактор видань РУП («Вільна Україна»). Протягом 1919–1920 рр. член української дипломатичної місії УНР у Варшаві.
8
Мазуренко Василь (1877–1930-і рр.) – український громадсько-політичний діяч,
інженер-технолог. З 1903 р. член РУП, а з 1904 р. належав до Закордонного комітету РУП.
З квітня 1917 р. обраний до складу УЦР. Протягом 1917–1918 рр. виконував обов’язки
заступника міністра фінансів. В 1919 р. голова дипломатичної місії УНР в Італії: а з 1920 р.
повернувся на Україну, де 1931 р. заарештований у справі «Українського національного
центру» і згодом репресований.
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Брат Василя Мазуренка.
Скоропис-Йолтуховський Олександр Філаторович (1880–1950) – громадсько-політичний діяч. Належав до української студентської громади в Києві, був членом РУП.
У 1903 р. працював у Закордонному комітеті РУП у Львові. Виступав проти автономії
України. У 1905 р. один з керівників соціал-демократичної «Спілки». У період Першої світової війни був членом СВУ. З січня 1918 р. за дорученням УЦР займався організацією
військових частин з полонених українців у Німеччині і Австрії. З 1920 р. жив у Берліні.
Належав до провідних діячів Українського союзу хліборобів-державників. Автор праць:
«На переломі» (1905), «Значення самостійності України для європейської рівноваги» (1913)
тощо.
11
Меленевський Маркіян (1878 – ?) – український політичний діяч, член «Закордонного комітету» РУП, співробітник «Праця» та «Селянин». Виступав проти самостійного
існування УСДРП, входив до Полтавського комітету «Спілки». В 1914–1917 рр. член
президії Союзу Визволення України. В 1920-х рр. переїхав до УРСР.
12
Ткаченко Михайло (1879–1920) – український громадсько-політичний діяч, член
РУП, УСДРП. УЦР і Малої Ради, генеральний секретар судових справ, міністр внутрішніх
справ УНР. Після розколу на VI з’їзді УСДРП очолив фракцію «незалежних». Інтернований в Росії.
13
Мартос Борис (1879–1977) – громадсько-політичний діяч, кооператор і педагог.
Член УСДРП, з 1917 р. член Центральної Ради, генеральний секретар земельних справ.
У 1918 р. голова Управи Всеукраїнського кооперативного комітету, з 1919 р. міністр фінансів і голова Ради Міністрів Директорії УНР. З 1920 р. в еміграції.
14
Русов М. (1876–1909) – громадська-політична діяч, син Олександра і Софії Русових. Прихильник еволюційного соціалізму. Активний діяч української студентської шкільної
громади в Харкові (1897–1900), ініціатор і один із засновників РУП, УСДРП, співредактор
журналів РУП «Гасло», «Селянин».
15
Дорошенко Володимир (1879–1963) – громадсько-політичний діяч, літературознавець, перекладач, бібліограф; член РУП, УСДРП. В 1914–1918 рр. – один із співробітників СВУ; працював у бібліотеці Наукового товариства імені Т. Шевченка; з 1949 р.
проживав у США. Співпрацював у виданнях «Украинская жизнь», «Киевская старина»,
«Літературно-науковий вісник», «Рада», «Діло».
16
«Гасло» – щомісячна газета, орган РУП, спочатку виходила в Чернівцях (1902),
а з 1903 р. у Львові. Всього вийшло 17 номерів. У червні 1903 р. припинила свою діяльність
і замість неї виходила «Добра Новина».
17
Матюшенко Борис (1883–1944) – український громадсько-політичний діяч, член
НТШ, один з активних діячів РУП, УСДРП. У 1917 р. очолював Головну медично-санітарну управу при Генеральному Секретаріаті УЦР; входив до складу української делегації
на Паризькій мирній конференції 1919–1920рр. Протягом 1919–1921 рр. голова Закордонного бюро Українського Червоного Хреста. Засновник спілки українських лікарів у Чехословаччині (1925–1930-і рр.), редагував журнал «Український медичний вісник».
18
Галіцинський Євген (1878–1932) – громадсько-політичний діяч, член РУП. Протягом 1903 –1904 рр. репрезентував Закордонний комітет РУП у Львові; 1919 р. посол УНР
в Естонії. В 1920-их рр. доцент хімії в Українській господарській академії в Подєбрадах.
19
«Праця» – загальнопартійний орган РУП, який виходив протягом 1900–1905 рр.
у Львові.
20
«Селянин» – місячник, орган РУП, присвячений інтересам сільської бідноти,
виходив 1903–1905 рр. за фінансової підтримки Є. Чикаленка, спочатку в Чернівцях,
а з 1904 р. у Львові.
21
Дятлов Петро (1883 – ?) – український громадський та політичний діяч, публіцист
і перекладач. Член РУП, УСДРП. Будучи співробітником СВУ здійснював інспекційні
поїздки до таборів українських військовополонених. Після припинення діяльності СВУ П.
Дятлов поступово відходить від української соціал-демократії, вступив до української
секції Комуністичної партії Австрії й у 1919 р. почав видавати у Відні «Комуністичну
бібліотеку». У січні 1925 р. на запрошення Наркомосу УСРР повернувся в Україну. Через
10
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рік вступив до КП(б)У, а у 1933 р. був репресований. Подальша доля невідома.
22
Назарій Олекса (1880–1918) – український громадсько-політичний діяч. Активіст
гімназійного та студентського руху. Член РУП, УСДРП. Протягом 1908–1918 рр. – працював бібліотекарем НТШ у Львові. Переїхав на Наддніпрянщину, де й помер.
23
Маціевич Левко (1877–1910) – український громадсько-політичний діяч, інженербудівельник. Один із засновників РУП, УСДРП. Загинув в авіакатастрофі.
24
«Вільна Україна» – літературний, політичний та науковий щомісячний журнал,
який виходив у Петербурзі (1906 р.) українською мовою. Видання УСДРП, до редакційної колегії входили: М. Порш, С. Петлюра, П. Понятенко. Заборонений російським урядом.
25
Юркевич Лев (1884–?) – український партійний діяч, публіцист, журналіст. Член
РУП. УСДРП. Автор брошур: «Національна справа і робітництво», «Класи і суспільство»
тощо.
26
«Громадська Думка» – щоденна україномовна газета, яка виходила з січня-серпня
1906 р. До редакції входили Ф. Матушевський, С. Єфромов, Є. Чикаленко. Внаслідок
тиску російської влади припинила свою діяльність.
27
«Рада» – щоденна непартійна україномовна газета, яка виходила з 1906–1914 рр.,
як продовження «Громадської думки». Виходила на кошти Є. Чикаленка.
28
Шадлун Микола (1883 – ?) – український громадсько-політичний діяч, лікар. Член
УСДРП. Міністр народного господарства за Директорії (1919). У середині 1920-х рр.
в еміграції у Подебрадах (ЧСР).
29
Мазепа Ісаак (1884–1952) – громадсько-політичний діяч, вчений-агроном. Секретар ЦК УСДРП. У період Директорії займав посади міністра внутрішніх справ (квітеньсерпень 1919 р.). У серпні 1919 р. – травні 1920 р. – голова Ради Народних Міністрів
УНР. З 1920 р. в еміграції.
30
«Слово» – щотижнева газета, орган УСДРП, яка виходила 1907–1909 рр. у Києві.
31
«Наш Голос» – місячник, спільний орган УСДРП і УСДП, виходив з листопада
1910 р. до кінця 1911 р. коштом і заходами Л. Юркевича. Вийшло 12 чисел.
32
Дорошенко Дмитро (1882–1951) – громадсько-політичний діяч, історик, публіцист. Член УЦР, травень-листопад 1918 р. міністр закордонних справ Української Держави. З 1919 р. перебуває на еміграції. У 1921–1951 рр. – професор Українського вільного
університету.
33
Феденко Панас (1893–1981) – громадсько-політичний діяч, історик, публіцист. Член
УЦР і Трудового Конгресу (1919), член ЦК УСДРП (1919), співредактор Робітничої газети» (1919). З 1921 р. – в еміграції.
34
Романченко Трохим (1880–1930) – письменник родом з Полтави; друкувався в
альманасі «Перша ластівка», а також у інших революційних журналах, альманахах.
35
Довженко Григорій (1877 – ?) – громадсько-політичний діяч, член «Спілки». З 1917 р.
член УЦР і Малої Ради, директор Департаменту ринку праці, керував видавництвом
УСДРП в Києві. З 1920 р. на еміграції, голова Українського Червоного Хреста в Польщі.
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Оксана Ємчук
«ЛЮДИНА, ЩО ЩИРОСЕРДНО ЛЮБИТЬ КНИГУ...»1
(Доповідь С. І. Маслова «Из нашей книжной старины»,
виголошена 15 січня 1942 р. на сесії Академії Наук УРСР в м.
Уфа)2
Сергій Іванович Маслов (1880–1957), видатний книгознавець, архівознавець, бібліограф, літературознавець та педагог, залишив значну наукову

С. І. Маслов в останні роки життя3

спадщину. Автор близько 100 наукових праць, присвятив науковій роботі
понад 55 років. Переважна більшість його спадщини зберігається в його
особовому фонді (ф. 33) в Інституті рукопису Національної бібліотеки ім.
В. І. Вернадського і налічує 8351 од. зб. Інші документи С. І. Маслова
зберігаються в фондах Центрального державного архіву вищих органів
влади і управління України, Державного архіву м. Києва, Відділу рукописів
Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, Державного
музею книги та друкарства України, у приватних архівах тощо. Вчений
залишив також унікальну власну бібліотеку, яка налічує 13 165 видань, та
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зберігається в Національній бібліотеці ім. В. І. Вернадського.
Предметом нашого дослідження є особовий фонд С. І. Маслова (ф. 33),
який містить велику кількість доповідей, лекцій, статей, що залишились
дотепер маловідомими та заслуговують на публікацію. Серед таких документів нас зацікавили його наукові дослідження часів Другої світової
війни, періоду евакуації, коли разом з колективом Академії наук він виїхав
до м. Уфи Башкирської АРСР.
Як відомо, Сергій Іванович в тяжкі роки війни працював зав. відділом
історії літератури «академічного інституту літератури», досліджував книгозбірні м. Уфи, разом із академіком К. Воблим редагував збірник «Уфа,
столица Башкирской АССР, в прошлом и настоящем». Переконаний в перемозі над фашизмом, вже у 1942 р. він (разом із членом-кор. АН УРСР
Л. М. Славіним) склав «Інструкцію для відновлення музеїв, бібліотек і архівів у містах, звільнених від німецьких загарбників». Цікаву розвідку було
зроблено про вірш Касіяна Саковича «…На жалостный погреб зацного
рыцера Петра Конашевича Сагайдачного». Також С. Масловим було
підготовлено до друку дослідження про щоденники Ребелинських – уфимських літописців книги кінця XVIII ст. – початку XIX ст. У 1942 р. в м. Уфі
було надруковано його працю (у співавторстві із М. Калинович та ін.) «Слов’яни в їх боротьбі з німецьким фашизмом і його попередниками». У 1943 р.
вийшла книга С. Маслова «Культурно-національне відродження на Україні
в кінці XVI і першій половині XVII ст.»4
Серце вченого боліло за двох синів, які перебували на фронті. Старший син Юрій, майбутній видатний вчений-філолог, у роки війни був редактором фронтової газети «Друг солдата», перекладачем Генерального
штабу, готував спеціальні програми німецькою мовою, був нагороджений
орденами і медалями. Молодший 25-річний син Олексій, лейтенантартилерист, трагічно загинув на фронті у вересні 1941 р. під Ленінградом.
Війна забрала життя талановитого, перспективного молодого вченогоматематика.
Мужньо витримавши горе втрати сина, С. Маслов у грудні 1941 р.
розпочав роботу над доповіддю «Из нашей книжной старины» (Некоторые черты древне-русской культурной жизни по рукописям и старопечатным книгам Башкирского государственного художественного музея)5 ,
першу частину якої ми представляємо із збереженням мови і орфографії
оригіналу. Теми, порушені в цій праці, стосуються головних напрямків
наукових досліджень відомого книгознавця. Перша частина доповіді особливо цікава для широкої аудиторії, тому що розповідає про загальні питання історії книги давньої Русі, роботу переписувачів рукописних книг,
виникнення друкованих книг та бібліотек, про перших бібліофілів, цікаві
особливості перших книг. В інших розділах доповіді безпосередньо аналізувалися книги та рукописи Башкирського художнього музею. Ця робота,
присвячена справі збереження національної історико-культурної спадщини, була запланована як частина першого тому підручника з історії
української літератури6. В останній частині доповіді вчений підсумовує:
«В своем докладе я пытался показать, сколько живой человеческой души,
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сколько дум и стремлений, радостей и огорчений, кроют в себе пожелтевшие страницы неприступних по виду старинных книг…беззаветная любовь к родному прошлому, идущая об руку с любовью к настоящему, горящая в нашей душе священная ненависть ко всяким попыткам порабощения – служит залогом нашей победы…»7
Вражає й те, що ця доповідь готувалась у винятково складних умовах, коли вчений не мав для роботи необхідних джерел. Всі цитати, використані у першій главі, зроблені автором по пам’яті. Матеріали до інших
частин доповіді, присвячених Башкирському художньому музею, були
підготовлені за дуже короткий термін, в тяжких умовах евакуації. Також
вражає й мужність вченого, який писав доповідь у важкому моральному
стані після втрати сина на фронті.
Остаточний друкований варіант її тексту на 65 аркушах завершено
у лютому 1943 р. С. Маслов виступав із цією доповіддю також у січні
1944 р. у Москві, де перебував кілька місяців, та у Києві, куди повернувся
після звільнення міста від окупантів. «Щасливий дар – в небагатьох словах вміщати багато цінних відомостей – є характерною рисою С[ергія]
Ів[ановича] як вченого», – писав вчитель С. І. Маслова академік В. М. Перетц8. Талант видатного вченого, глибокі енциклопедичні знання, унікальна майстерність лектора вразили всіх, хто слухав С. І. Маслова. Відгук
на доповідь, частину якого ми приводимо нижче, вийшов у газеті «Література і мистецтво» 17 січня 1942 р.
Загалом, документи особового фонду С. І. Маслова, що зберігаються в Інституті рукопису Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського,
є цінним джерелом для досліджень в галузях історії, літературознавства,
книгознавства та бібліографознавства.
1
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№ 1*
15 січня 1942 р., м. Уфа1

«ИЗ НАШЕЙ КНИЖНОЙ СТАРИНЫ»
(НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ДРЕВНЕ-РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
ПО РУКОПИСЯМ И СТАРОПЕЧАТНЫМ КНИГАМ БАШКИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ)
(Доклад, читанный 15 января 1942 г. на сессии Академии Наук
УССР в г.Уфе.
В виду отсутствия в уфимских библиотеках всех необходимых пособий, цитаты2, нужные для доклада, приводятся часто по
памяти и, возможно, не всегда точно соответствуют подлинному
тексту)

Древняя Русь любила и высоко ценила чтение книг или, как выражались в старину «почитание книжное». Но чтение это, как и вся древняя
культура, имело своеобразный характер. Энгельс в работе о крестьянской войне в Германии подчеркивает, что в средние века наиболее общим
синтезом и санкцией существовавшего феодального строя являлась церковь. В связи с этим вся жизнь средневековья, классовая борьба, которая
велась в это время, носила религиозный отпечаток. Образование приняло
преимущественно богословский характер. В руках духовенства политика, юриспруденция, как и все остальные науки, превратились в простые
отрасли богословия, и в основу их были положены те принципы, которые
господствовали и в богословских дисциплинах. Догматы церкви были
одновременно и политическими аксиомами, а библейские тексты имели
во всяком случае силу закона**.
Эти замечания Энгельса невольно вспоминаются, когда мы обращаемся к изучению культуры древней Руси. Наше просвещение также долго, до начала XVIII ст., носило по преимуществу религиозный характер.
И когда у нас в старину говорили о чтении или рекомендовали ту или
иную книгу, – в первую очередь имели в виду книгу религиозную. «Добро
есть, братие, почитанье книжьное», – говорит составитель «Изборника»
1076 года, – и добавляет: «паче вьсякому хрьстьяну». Книга для праведника, – продолжает он, – то же, что узда для коня. Как нельзя построить
корабль без гвоздей, так не может быть праведника без «почитания
книжьнаго».
«И яко же плbеньникомъ умъ стоить у родителъ своих, тако и правьднику о почитаньи книжьнbмь». Как воина красит оружие, а корабль –
«вbтрила», т. е. паруса, так и праведника украшает чтение: «Отъкрый бо,
рече, очи мои, да разумbю чюдеса отъ закона твоего». Характеристике
«Изборника» 1076 года вторит летописец, когда замечает: «Словеса книжныя суть рbки, напаящи вселенную».
Чтобы извлечь из книги всю ту пользу, какую она может дать, рекомендовалось читать ее медленно, постоянно возвращаясь назад: «Егда
*
**

Текст документа подається мовою оригіналу, в авторській редакції С. І. Маслова.
Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. – Лгр., 1939. – С. 40–41.
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чьтеши книгы, – наставляет «Изборник» 1076 года, – не тъштися бързо
иштисти до другыя главизны, но поразумbй, что глаголють книгы и словеса та, и тришьды обраштяяся о єдиной главизнb».
Если книга представлялась в старину таким важным фактором в деле
религиозно – нравственного преуспеяния человека, ясно, что и труд писцов – творцов рукописной книги как такой – окружен был большим вниманием и уважением. Средневековый Запад оставил нам ряд легенд, показывающих, как высоко ценилась в ту пору работа писца. В одной из них
рассказывается, например, как настоятель некоего монастыря пожелал
написать письменное увещание брату (т. е. иноку, монаху), покинувшему
монастырь в малодушном страхе перед строгостью монастырского
устава. Дело было секретное, и настоятель велел писцу взять пергамен,
трость и чернила и выйти вместе с ним в поле. Усевшись на пригорке,
настоятель и писец приступили к работе. Не успел писец написать несколько строк, небо покрылось тучами, налетел ветер, готов был разразиться сильный дождь. Писец начал было сворачивать пергамен, но настоятель потребовал, чтобы он не прерывал работы. В ту же минуту пошел
дождь. Кругом лило как из ведра, однако хранимая высшей силой хартия
оставалась сухой, и писец, – говорится в легенде, – под дождем, но без
дождя – sub imbre, sed sine imbre – беспрепятственно окончил работу.
Другое сказание повествует о том, как однажды некий писец переписывал в монастырском скриптории важный душеполезный трактат. Работа затянулась до поздней ночи. Монастырь погрузился в глубокий сон.
И вот в светильнике, освещавшем скрипторий, иссякло масло. Светильник погас. Наполнить его в виду позднего времени было невозможно.
Приходилось прекратить работу. Но произошло чудо: воссияли вдруг
пальцы левой руки писца и стали освещать то, что писал он правой.
И, наконец, еще одна легенда. Был, – говорится в ней, – некий брат,
повинный во многих нарушениях устава, но был он писцом – sed scriptor
fuit – и по собственной инициативе написал огромный том. Умер он, и душа его предстала перед престолом Всевышнего Судии. Демоны, чуя верную добычу, стали с усердием перечислять грехи умершего, но ангелы
противопоставили им книгу, которую написал брат. Когда демоны полагали на весы грехи, содеянные братом, ангелы стали бросать на другую
чашку отдельные буквы огромного тома. По букве на грех. И число букв
на одну превысило число грехов. Тогда милосердный Судия позволил душе
грешника возвратиться в тело, чтобы путем добродетельной жизни искупить прежние прегрешения и обеспечить себе вечное спасение.
Наша русская старина не оставила нам таких красивых легенд, иллюстрирующих значение работы писцов, но и у нас работа эта ценилась
очень высоко. «О, человbче, – говорится в одной старой рукописи, – аще
люботрудно потщишися к книжному писанию, – трое блага обрящеши:
первое, от своих трудов питаешися (т. е. заработаешь на пропитание),
второе, – празднаго бbса изгониши (т. е. преодолеешь те греховные мысли, которые овладевают праздным человеком); третье – с богом
бесbдовати имаши»…
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Сами писцы смотрели на свою работу как на большой, ответственный подвиг и часто противопоставляли личное ничтожество, «худый разумъ», греховную свою жизнь тем высоким предметам, о каких приходилось писать.
Работа требовала от писцов большого внимания, держала их в напряженном состоянии и потому казалась трудной. Как ни старался писец
всецело отдаться работе, ему часто не удавалось избежать ошибок, и в
записях мы постоянно встречаем просьбу не осуждать писца за погрешности, простить, если сделано не так, как следовало – бы «А иже горазнbе
сего напише, – просит в середине XI в. писец Остромирова евангелия, –
не мози зазрbти мнb грbшному». В одной украинской рукописи XVIII в.
не то автор, не то писец переделывая популярные средневековые латинские вирши, так жалуется на трудности своей работы:
Труда сущаго въ писаніи, знати
Не можеть, иже самъ не вbсть писати.
Мнится быти легко писания дbло:
Три персты пишутъ, а все болитъ тbло.
Конец работы по переписке доставлял писцу большую радость. В записях окончивший книгу писец сравнивает свое настроение с радостью
зайца, которому удалось уйти из тенет, или с радостью жениха, встретившегося с невестой. В характерной концовке Лаврентьевского списка летописи 1377 г. писец, завершивший работу, сравнивается с купцом достигшим цели своих стремлений, т. е. получившим прибыль, – с корабельщиком, приставшим к тихой пристани, – со странником, возвратившимся
в родной дом:
Радуется купецъ, прикупъ сотворивъ;
о кормчій, во отишіе приставъ; и
странникъ, во отечество свое пришедъ.
Тако радуется книжный списатель,
дошед конца книгам.
Внимательно и тщательно написанная писцами, – «доброписцами»
или «борзописцами», – книга орнаментировалась потом художниками,
иллюстрировалась большим или меньшим количеством рисунков и, наконец, переплеталась или, как говорили в старину, – «крылась». Старые наши
переплеты изготовлялись обыкновенно у себя дома, но наиболее дорогие
и роскошные долго заказывались в Византии. Таков, например,
знаменитый переплет на Мстиславском евангелии нач. XII в. сделанный
по специальному заказу в Константинополе. На тонкой филигранной серебряной сетке его размещены эмалевые изображения святых, а между
ними в изобилии рассыпаны драгоценные камни. Тиун князя Мстислава,
ездивший с этой книгой в Константинополь, описав «труды и печали», какие
пришлось ему испытать в дороге, отказывается сам исчислить стоимость
евангелия и заключает свой рассказ характерной фразой: «Цbну же
евангелія сего единъ Господь вbдаетъ».
Во второй половине XVI в. в обиходе древнего нашего книжника является новая форма книги – книга печатная. На первых порах она имеет
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еще много общего с книгой рукописной. Шрифт ее это то же полууставное, иногда скорописное письмо, которым написаны русские и украинские
рукописи XVI и XVII в.в. Орнамент воспроизводит рамки, заставки и
инициалы рукописных книг. Записи писцов с просьбой простить им встретившиеся в рукописи ошибки превращаются в печатных книгах в соответствующие послесловия типографов.
В XVIII в., в эпоху энергичного усвоения и творческой переработки
различных форм западно-европейской образованности, в эпоху обмирщения русской культуры или во всяком случае, при наличии сильного снижения
былого авторитета церкви, – создается еще одна форма русской книги –
книга гражданская.
Гражданский шрифт, как известно, представляет видоизменение, дальнейшее развитие церковно-славянского кирилловского шрифта – его упрощение и стилизацию в духе латинских шрифтов голландской типографии Эльзевиров. Петр I, вводя на Руси иноземные обычаи, диктуя своим
подданным правила западно-европейской моды, – перерядил и старый,
насчитывающий более 700 лет церковно-славянский шрифт в новый западно–европейский костюм. Первые книги, печатанные гражданским
шрифтом или, как тогда говорили, – «новоизобретенными амстердамскими литерами» – изданы были в Москве в 1708 году. На Украине гражданская печать появилась сравнительно поздно, только в 1760-х г.г. и до начала XIX века не имела здесь широкого развития.
Распространение старой книги – рукописной, печатной славянской
и печатной гражданской – шло двумя обычными путями – через библиотеки общественные или путем индивидуального собирательства.
Наиболее обычной формой общественных библиотек в древней Руси
были библиотеки церковные и монастырские. Историю их начинает библиотека Киево-Софийского собора, основанная около половины XI в.
Ярославом Мудрым.
Летопись под 6545 (1037) г. так рассказывает о книголюбии этого
замечательного князя и о книжном строительстве того времени:
«И б? Ярославъ любя церковные уставы, попы любяше повелику, излиха же черноризьцb, и книгамъ прилежа, почитая е часто въ нощи и въ
дн?. И собра писцb многы, и прекладаше отъ грекъ на словbньское писмо, и спасаша книгы многы, и сниска, ими же поучашеся вbрніи людье,
наслажаются ученья божественнаго…» Несколькими строками ниже летописец рассказывает о создании библиотеки при Софийском соборе:
«Ярославъ же сей, якоже рекохомъ, любимъ бb книгамъ, многы написавъ положи въ святbй Соbьи, церкви, юже созда самъ…»
Кроме церковных и монастырских были библиотеки правительственные, как например, знаменитая библиотека московских государей, в начале XVI в. поразившая своим богатством ученейшего иностранца Максима Грека и погибшая, повидимому, в эпоху т. наз. «Смуты». В XVII в.
являются библиотеки школьные, например, библиотека Киево-Могилянского Коллегиума или библиотека Московской Славяно-греко-латинской
Академии.
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Индивидуальное собирательство, идущее рука об руку с библиофильством, также имеет у нас свою длинную историю. Мы уже говорили о книголюбии Ярослава Мудрого. Летопись знает и другого библиофила, любителя дорогой, роскошной книги – волынского князя XIII в. Владимира
Васильковича. В XVII в. и нач. XVIII в. известны как любители и собиратели книг такие крупные деятели, как Петр Могила, Димитрий Ростовский, Феофан Прокопович и – в особенности – Стефан Яворский.
На протяжении своей жизни Яворский собрал большую библиотеку
латинских, польских и славянских книг. Перед смертью он завещал эту
библиотеку любимому своему детищу – Благовещенскому монастырю,
который он построил на свои средства в г. Нежине. Отсылая книги в монастырь, Яворский составил подробный каталог их и в начале поместил
написанное великолепными латинскими стихами прощание с библиотекой – «Possessovis horum librorum luctuosum libris vale» – владельца этих
книг плачевное книгам целование.
Идите, книги, которые так часто держал я в своих руках,
идите, моя слава, роскошь, моя красота! Счастливого пути!
Насыщайте отныне умы других, им истачайте свой нектар!
Ite, meis manibus gestati suepe libelli,
Ite, meus splendor luxque decusque meum!
Pergite felices, alias jam pascite mentes
Et nectar vestrum fundite nune aliis!
Вы были, – продолжает Яворский, – медом, усладой моей жизни.
С вами, книги, радостно было жить. Но, увы! Судьбе больше не угодно,
чтобы я и впредь коротал с вами счастливые, безоблачные дни. Вечная
ночь уже смежает мои вежды, и рука моя больше не потревожит вас.
Другая, страшная книга раскрывается перед моими глазами, та книга,
где каждый узрит свои добрые и злые дела и по которой воспримет сообразно заслугам… Вы же, мои писания и книги, прощайте! Прощай, собранная моим трудом библиотека! Прощайте, люди и братья! Прощай и
ты, добрая родительница, гостеприимная земля! Обними меня
материнским объятием, ведь душу я отдам небесам, тело же возвращаю
тебе.
Vos autem, mea scripta, tomique librique valete !
Parta labore meo, bibliotheca, vale!
Terricolaeque omnes, fvatres hominesque valete!
Tu quosue, cara parents, hospital terra, vale!
Suscipe maternis, peto te, complexibus artus,
Namque animam caelis, reddimus ossa tibi.
Эта элегия, в которой так ярко выразилась тихая грусть человека, когда на краю могилы он обращает свой взор к тому, чем жил и что любил
в течение всей жизни, – произвела огромное впечатление на читателей XVIII
и XIX ст. Ее неоднократно переписывали, переводили на русский язык прозой, перелагали в стихи. В конце XVIII в. явился греческий перевод ее
стихами, принадлежащий архиепископу астраханскому Никифору Феотоки.
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Последним по времени откликом на элегию Яворского является украинский перевод, сделанный в 30-е г.г. XX века. Он с поразительной точностью воспроизводит особенности оригинала – его настроение, его образы, его размер – элегический дистих, представляющий соединение гекзаметра с пектаметром. К сожалению, автор, приславший мне в письме
это конгениальное оригиналу произведение по каким–то причинам не
обозначил при нем своего имени.
Любопытную особенность в жизни старой книги составляет нередко
встречающиеся в ней так называемые вкладные записи. С давних пор
у нас существовал обычай передавать ту или иную книгу, богослужебную или «четью», в церковь за отпущение своих грехов или за поминовение души родителей. Факт такой передачи удостоверялся особой дарственной записью по листам, причем кроме указаний, куда и с какой целью,
в запись вводились проклятия, анафема, угроза ответом на страшном суде
Христовом всякому, кто покусился бы нарушить волю дарителя. Эта традиция угроз анафемой проходит через весь старый период нашей письменности и только в XVIII веке, когда церковь в значительной мере утратила свой былой авторитет, на ряду с такими суровыми грозящими записями мы встречаем записи игривые, записи-шутки по адресу предполагаемого вора. «Ты, вор, – говорится в одной латинской записи на русской
книге XVIII века, – не смей касаться этой книги своими быстрыми руками, потому что книга эта не желает иметь двух хозяев»:
Hune librum manibus rapidis, fur, tangere noli,
Nam liber hic dominos non vult habere duos.
Книжное достояние древней Руси, так любовно созидавшееся и так бережно в свое время хранившееся, дошло однако до нас далеко не в полном
своем объеме. Многие рукописи и книги погибли еще в старину, многое
погибло позже, гибнет от разных причин и теперь, гибнет на наших глазах.
«Все стихии, – с грустью говорил как-то академик Срезневский, –
способствовали гибели памятников нашей письменности: они гнили в подвалах и на колокольнях, сгорали в огне. Чего не успевали сделать стихии, – довершила варварская рука человека». Как велики были утраты,
свидетельствует хотя бы тот факт, что от первых четырех веков русской
культуры, с XI по XIV ст., до нас дошло только около 700 рукописных книг,
причем в этот подсчет вошли не только более или менее цельные книги, но
и фрагменты в 2–3 листа. Таким образом, собирание памятников нашей
книжной старины, тщательное их хранение, описание и изучение является
одним из важнейших заданий нашей исторической науки.
ІР НБУВ, ф. 33, од. зб. 433, част. 4. Машинопис.

№2
ВИТЯГ ІЗ СТАТТІ-РЕЦЕНЗІЇ ПРО ДОПОВІДЬ С. МАСЛОВА
17 січня 1942 р., [м. Уфа]

16 січня в Інституті суспільних наук зробив дуже інтересну, оригінальну доповідь член-кореспондент Академії Наук УРСР С. І. Маслов. Це
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була по суті не доповідь, а поема про книжку. З пожовклих сторінок
стародавніх рукописів і першодруків, любовно перегорнутих С. І. Масловим, перед сесією пройшли картини культурного життя російського і українського народів.
В древній Русі – колисці державності трьох східнослов’янських народів – книгу дуже поважали. «Добро єсть почитання книг».
Любов до книги стала хорошою традицією російського, українського і
білоруського народів. Недарма у нас збереглося від перших 400 років нашої
культури (з XI до XV віку) до 700 книжок. Народ-книголюб ніколи не міг
би сприйняти органічно чужу йому ненависть до книги, яку проповідує
фашизм.
У арабів є дуже інтересний афоризм про книжки: «Якщо ти скажеш,
що вони мертві, ти висловиш величезну істину, якщо ти скажеш, що вони
живі, тобі не можна бути заперечити»3. Доповідь С. Маслова показала, як
оживають, здавалося би, мертві книги.
В дебатах багато виступаючих висловлювали своє захоплення блискучою доповіддю.
Газета «Література і мистецтво», № 2 (6) від 17 січня 1942 р.
1
Дата виступу С. Маслова – 15 січня, позначена в тексті доповіді, не співпадає з датою виступу – 16 січня, позначеною в статті-рецензії (док. № 2). Можливо, автор рецензії
помилився, тому що факт першого оприлюднення доповіді 15 січня засвідчує також лист
С. Маслову від К. Коцюбинської, в якому вона захоплено називає вченого «редкий избранник» (од. зб. 433, ч. 2, арк. 33).
2
Цитати, наведені в доповіді, зустрічаються в бібліографічних матеріалах С. Маслова, де він звертається до книги П. Смирновського «Пособіе при изученіи исторіи русской
словесности» (М., 1910). До цитати із Літопису 6545 р. він додає про князя Ярослава таке:
«любимъ бb книгамъ – не только любилъ книги, но и заботился о нихъ» ( ф. 33, од. зб. 622,
арк. 2).
3
Арабський крилатий вислів про книги, процитований автором статті-рецензії в
документі № 2, С. Маслов використовує в доповіді, звертаючись до видання: Шляпкинъ
И. Похвала книгb. – Пгр., 1917.

Валентина Бездрабко
ЩЕ ОДИН ШТРИХ ДО БІОГРАФІЇ В. М. АВТОКРАТОВА:
НОВІ ДЖЕРЕЛЬНІ ЗНАХІДКИ
26 червня 1971 р. в обласній газеті «Радянська Буковина» (м. Чернівці)
на першій сторінці було розміщено коротеньку замітку під назвою «Зональна нарада архівних працівників»1, у якій стисло розповідалося про небачене
для краю дійство – представницьке зібрання дослідників-архівістів, котрі
упродовж двох червневих днів цього ж року активно переймалися актуальними теоретичними й практичними проблемами архівної галузі.
Справді, 22–23 червня 1971 р. м. Чернівці стало своєрідною «меккою»
для працівників архівних установ України, Білорусі, Молдавії. Загальна
кількість учасників сягнула до 150 осіб. Серед учасників – представники
Ради Міністрів СРСР, начальники головних архівних управлінь Радянського
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Союзу та трьох республік, центральних державних архівів, академічних
установ, наприклад, Інституту історії АН УРСР, вищих навчальних закладів –
Чернівецького державного університету (нині – Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича), Московського державного історикоархівного інституту (нині у складі Російського державного гуманітарного
університету) тощо2. Серед численного представницького складу знаходимо
ім’я єдиного делегованого від Всесоюзного (нині – Всеросійського) науководослідного інституту документознавства та архівної справи (далі –
ВНДІДАС), видатного вченого ХХ ст., творчий доробок котрого через
позачасовість генерованих ідей ще довго буде залишатись актуальним –
Володимира Миколайовича Автократова (1922–1992).
Своєчасно сучасний – це визначення дуже точно передає настрої дослідників, коли ті пишуть про д. і. н., професора В. М. Автократова як особистість, науковця, творця, людину. Новим, незаангажованим, вільним від
політичної кон’юнктури має стати погляд із позицій ХХІ ст. на В. М. Автократова – особу інших часу, культури, досвіду, мови, мислення, завдяки якій,
перефразовуючи великого французького мислителя століть минулого і
сучасного – П. Рікера, ми втягуємося в історію інших, котра розповідає через
них про нас. В. М. Автократов – інтелектуал особливого ґатунку. Його
наукові праці – міцно закорінені у класичні традиції фундаментальних досліджень і чітко витримані у межах цілісної методології, виявили опірність
нівелюванням плинності, ставши за нових умов злободенними. В. М. Автократов ввійшов в історію невтомним будівничим науки, для якого служіння їй і Вітчизні були сенсом існування, концептом творчості. Викликають
щирі захоплення і повагу громадська активність, насиченість життя
дослідника участю в подіях суспільної вартості, державної значущості.
Справ було багато, а ще більшим – бажання вченого брати в них участь.
Сила воління доводить належність особи до особливого типу людей –
відважніших, котрі, за висловом М. Гайдеґґера, «хочуть більше ... хочуть
іншим чином, ніж наперед-задане мощення-собі-дороги».
Про науковців такої величини складно писати. Завжди існує загроза
про щось не сказати або мовити не так, оскільки осягнути їх велич непросто. Для всебічного вивчення персоналії не існує дріб’язкових деталей, бо
кожна із них здатна відкрити несподіваний ракурс життя особи, або
ждоповнити усталене сприйняття. Відтак будь-яке невеличке біографічне відкриття здатне домалювати образ і світообраз ученого. Тому, коли
в Центральному державного архіві вищих органів влади та управління України нам трапився документ, що містив виступ В. М. Автократова на
регіональній нараді архівних працівників у Чернівцях, проігнорувати його
не стало сил. Навпаки, з’явилося щире бажання познайомити з ним науковий загал.
Доповідь присвячувалася висвітленню перших років існування
ВНДІДАС, тематиці архівознавчих і документознавчих досліджень інституту, окресленню перспективи науково-дослідної роботи установи на першу половину 1970-х рр.
Текст відтворено повністю і без змін, а жанр документа – запис вис45
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тупу наклав відбиток на специфіку його подачі. Незважаючи на окремі
стилістично не витримані речення у документі, пов’язані із фіксацією прямої
мови, доповідь В. М. Автократова як історіографічний факт представляє
неабиякий інтерес для істориків архівознавства та документознавства,
дослідників творчості видатного історика, тим паче у контексті його
зв’язків із Україною.
1

Зональна нарада архівних працівників // Радянська Буковина. – 1971. – 26 черв. –

С. 1.
2

Протокол зональної наради працівників архівних установ Української, Білоруської,
Молдавської РСР 22–23 червня 1971 року в м. Чернівці // ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2,
спр. 2310, арк. 1–106.

ВИСТУП В. М. АВТОКРАТОВА НА РЕГІОНАЛЬНІЙ НАРАДІ
АРХІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЧЕРНІВЦЯХ
22–23 червня 1971 р., м. Чернівці

Автократов В. М.
Основные направления документоведческих
и архивоведческих исследований ВНИИДАД в 1966–1970 гг.
и перспективы научно-исследовательской работы института
в текущем пятилетии
Товарищи! В докладах Г. А. Белова, А. Г. Митюкова1 и других, заслушанных нами докладах, неоднократно отмечалась необходимость усиления научно-исследовательской работы архивных учреждений.
За истекшее время, с момента своего основания (1966), ВНИИДАД2
приобрел определенный опыт научно-исследовательской работы, преодолел ряд сложностей, характерных для периода становления каждого научного коллектива. У нас имеются еще и сложности другого порядка,
связанные в первую очередь с многопрофильностью тематики НИР3. Разрешите охарактеризовать наиболее важные, с нашей точки зрения, результаты работы Института.
Я хотел бы начать с ЕГСД4. Суть этого задания заключалась в том,
чтобы разработать силами коллектива нескольких институтов в едином
комплексе основные положения по трем направлениям, ранее развивавшимся независимо друг от друга:
1) система документирования, документооборота и организации документов. Основной исполнитель [–] ВНИИДАД, участвовали ИГПАН5,
ВНИИС6 , ВНИИКИ7 .
2) основы НОТ делопроизводственного персонала. Исполнитель [–]
НИИ труда8 .
3) вопросы механизации делопроизводственных процессов. Исполнитель [–] ВНИИоргтехника9 .
Идеей, главной мыслью, положенной в основу ЕГСД, явилось известное
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ленинское указание о том, что «в ведении дел разными и разнородными
предприятиями, учреждениями, ведомствами и пр. есть много сходного и
сходного в основном» (ПСС, т. 44, с. 127)10. Эта общеметодологическая посылка определила подход к решению задачи. ЕГСД разработана как типовой
проект, обращенный к аппаратам управления вообще, а не к какой-либо
конкретной части управления11 . Само же делопроизводство рассматривается как документационный управленческий процесс, взятый в его целом, как
форма управления, а не как работа одних только канцеляристов.
Задача разработанного проекта заключается в том, чтобы путем упорядочения работы с управленческой документацией, установлении общих рациональных принципов добиться существенного управленческого
эффекта, повсеместно заложить основы дальнейшей модернизации делопроизводства, исходя из реальных возможностей настоящего времени.
Упорядочение делопроизводства в рамках ЕГСД осуществляется путем устранения устаревших и внедрения передовых форм и методов работы с документами, их унификации, стандартизации, использования современных средств оргтехники.
Теперь мы явственно ощущаем, что работа над проектом ЕГСД способствовала не только нашему научному росту. В рамках ЕГСД сложились многие компоненты развивающейся научной дисциплины – «документоведение».
Очень коротко о других документоведческих разработках ВНИИДАД.
Это такие прикладные работы, как сборники примерных номенклатур дел
для областных и сельских советов депутатов трудящихся, рекомендации
по ведению делопроизводства в НИИ12, серия ГОСТов «Документация управленческая»13, подготовленная совместно в ВНИИ стандартизации. В
прошлом году в виде опыта эта серия была утверждена в количестве 27
стандартов. Экспериментальная проверка потребовала внести изменения.
Сейчас ожидается утверждение Госстандартом серии из 9 ГОСТов.
Институт заканчивает подготовку «Словаря видов и разновидностей документов»14 – работу, начатую в 1960-х гг. ГАУ и ЦГАДА15, но затем
приостановленную.
Товарищи! За истекшие годы ВНИИДАД выполнял также определенный объем архивоведческих работ, подготовив ряд пособий и создав
определенный теоретический задел на будущее.
В области экспертизы ценности документальных материалов мы начали работу с теоретического осмысления результатов достигнутых архивными учреждениями в предшествующее десятилетие. Во всех исследованиях ВНИИДАД, проводившихся в этом направлении, наблюдался
процесс архивоведческих посылок с теоретическими достижениями источниковедения. Именно на этой базе изучались вопросы отбора на государственное хранение документов с повторяющимся содержанием; в частности, принципиально решена проблема отбора дублетной документации по наиболее массовым системам документирования – управленческой, планово-финансовой, отчетной16. Завершена в 1-й редакции и готовится к обсуждению на ученом совете наша первая коллективная моно47
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графия «Теория и практика экспертизы ценности документальных материалов и комплектования ими государственных архивов» (25 п. л.)17.
Обращение к источниковедческому анализу, несомненно, дало результаты и при разработке серии перечней документов, подлежащих приему
на государственное хранение (сейчас осуществляется подготовка сводного перечня)18.
В области научно-справочного аппарата Институтом осваивались
и развивались принципы, заложенные известным методическим письмом
ГАУ19 о единой системе НСА20 (1965 г.) – и в ряде других работ архивистов – в том числе Украины. Подготовленные Институтом методические
пособия, ставили задачу показать конкретные способы дифференцированного подхода к описанию и каталогизации документальных материалов в зависимости от степени информативности последних21. Здесь понадобилось основание некоторых категорий и теоретических представлений современной документалистики. А эта последняя задача выходит за
рамки вопросов одного НСА.
Вопрос о соотношении теории информации, документалистики и информатики, с одной стороны, и архивоведения – с другой, занимает сейчас многих архивистов. ВНИИДАД провел в прошлом году специальный семинар на эту тему, где выяснилось два подхода к решению проблемы:
1) полностью стать на позиции теории информации, опираться на закон
Брэдфорда, т.е. на закон рассеивания информации;
2) сочетать использование информационных категорий с категориями источниковедения.
На научной конференции в мае 1971 г., имевшей место в Историкоархивном институте, был поставлен доклад на эту тему – А. В. Елпатьевского и мой22. К сожалению, опубликованные предварительные тезисы
нашего доклада, широко распространенные Историко-архивным институтом, были без нашего ведома кем-то подправлены, что в нескольких случаях существенно исказило наши взгляды. Как видите, и такие ненаучные приемы имеют место.
В целом, сложная проблема «архивоведение и новые информационные науки» требует серьезного исследования. На «пустом месте» ВНИИДАД начал разрабатывать вопросы исследования экономической стороны архивного дела. До недавних пор, как известно, не было разработок
аналогичного типа.
В результате проведенной Институтом поисковой работы, мы располагаем теперь методами экономического анализа наиболее распространенных архивных работ: составление описей, каталогизации и др. Государственным архивам предложен метод исследования фактической структуры рабочего времени, и на этой основе – пути ее оптимизации.
Рождается новая отрасль архивоведения – экономика архивного дела.
Но мы, конечно, отдаем себе отчет в том, что сделано еще далеко не все
из того, что требуется в этом отношении.
Несколько слов о работе ВНИИДАД в области археографии. Инсти48
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тут, как известно, участвовал в подготовке [«]Правил издания исторических документов[»]23 .
Из самостоятельных работ Института я хотел бы назвать рекомендации по сокращенной передаче содержания массовых источников без
ущерба для их научной ценности, в основе которых делали представления
о разной информативности источников, и был использован метод регест.
Кроме этого, разработана методика издания мемуаров24, заканчивается
подготовка аннотированного каталога археографических работ25 – коллективный, своего рода монументальный труд ряда архивных учреждений.
Определенные успехи имеются и в области естественнонаучной проблематики. Отличительной чертой этих разработок является то, что проблематика, предусматривающая непосредственный «выход» в практику,
опирается на предварительное изучение теоретических посылок. В прошлом прикладные работы такого рода нередко выполнялись без достаточной теоретической подготовки.
Назову самые главные результаты нашей работы в указанном направлении: созданы МРТУ26 хранения документальных материалов на
бумажной основе, кинофотоматериалов, звукозаписей и микрофильмов27.
В целях реставрации найдены средства резкого замедления выцветания
нестойких красителей (в 10 и более раз), средства закрепления текстов,
подвергшихся в свое время воздействию щелочных клеев. В области
миниатюризации материалов разработана позитивная пленка «Микратпозитив»28.
В числе законченных Институтом разработок разрешите назвать два
методических пособия, посвященных вопросам создания в архивах механизированных ИПС29. Одно из них раскрывает методику создания механизированных ИПС, т. наз. «среднего уровня» – на базе алфавитно-цифровых перфорационных машин, использующих 80-колонные перфокарты;
другое – раскрывает методику создания систем «малой механизации» –
на базе просветных перфокарт. Применение в архивах таких систем открывает принципиально новые возможности поиска информации, позволяя механизировать значительную часть формально-логической работы,
осуществлять быстрый многоаспектный поиск.
Всего до 1970 г. включительно ВНИИДАД разработал, в значительной части совместно с другими учреждениями (РСФСР, УССР и др.), 88
тем, относящихся к 30 проблемам. В итоге подготовлено 9 разработок,
57 научных отчетов, более 90 статей и рефератов (70 п.л.). издан том
трудов30, сдан в печать 2-ой том, закончена работа над 3-м томом.
К сожалению, издаются наши работы очень медленно. Но это не
наша вина.
Я хотел бы отметить, что удельный вес коллективных работ в общем
объеме НИР Института непрерывно повышается. Нам, с помощью Главного архивного управления, удалось добиться определенных успехов в деле
налаживания координации с соисполнителями. Если в 1967 г. ВНИИДАД
работал по 8 темам с 12 архивными учреждениями, то в 1970 г. [–] по 17
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темам у него было 37 соразработчиков – ЦГА31 СССР, республиканские
архивные учреждения, многие областные и краевые архивные учреждения РСФСР.
Теперь разрешите коротко остановится на тех задачах, которые стоят перед Институтом в начавшейся пятилетке (1971–1975).
В области документоведения нам предстоит работать в двух основных направлениях. Г. А. Белов в своем докладе сегодня уже говорил о том,
что недавно состоялось решение о создании в СССР единой системы информационного обслуживания АСУ в народном хозяйстве. Ту часть работы, которая относится к административно-распорядительной (т. е., проще
говоря, общеделопроизводственной) документации предстоит выполнить
нашему институту32. Кроме того, нам, по-видимому, придется заниматься
и другим не менее сложным вопросом – выяснением правовой силы новых
видов документов, создаваемых с помощью машинной техники.
Подробнее сказать о существе этого задания я не могу: задание еще
не сформулировано.
Другое важное документоведческое направление определяется логической необходимостью дальнейшего углубления и конкретизации основных положений ЕГСД. Стоит задача обеспечить (путем разработки
соответствующей методики) возможность для широкого круга работников делопроизводственных служб принять непосредственное участие в
совершенствовании работы с документами – на основе принципов ЕГСД.
Поэтому уже в 1971 г. будет подготовлено пособие по методике исследования делопроизводственных процессов в аппаратах управления33. Это
пособие должно научить ориентироваться в той документационной ситуации, которая практически существует в учреждениях, должно помочь
осмыслить существо и характер имеющихся недостатков и предложить
пути их преодоления – на базе типовых рекомендаций ЕГСД.
Намечено также подготовить серию пособий по методикам: документирование управленческих функций, проектирование оптимальных
схем документооборота, создание учетно-справочного и контрольного аппарата, создание типовых инструкций по делопроизводству34.
Смысл всей этой документоведческой работы заключается в том,
чтобы содействовать совершенствованию и удешевлению
управленческого аппарата, о необходимости чего совершенно ясно
говорится в директивах XXIV съезда КПСС. Нами предусмотрен также
ряд специальных теоретических работ, которые послужат основной для
задуманной коллективной монографии «Документоведение. Предмет и
метод».
В области архивоведения основные направления работы ВНИИДАД
заключаются в дальнейшем развитии тех комплексных проблем, которые интенсивно разрабатывались в последние годы.
В проблематике экспертизы ценности документальных материалов
в первую очередь следует отметить такую важную работу как подготовка
сводного перечня материалов, подлежащих приему на государственное
хранение. Создание такого перечня, конечно, не исключает, а наоборот
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предполагает дальнейшую разработку пособий следующего уровня – ведомственных перечней, типовых номенклатур дел. Сводный же перечень
дает лишь основу единого подхода. В конце текущего года он будет сдан
в печать.
В новой пятилетке будут разработаны положения для отбора документов с повторяющейся информацией (поглощение, суммирование, вариантность),
т. е. это будет более высокий уровень отбора повторяющейся информации,
нежели отбор дублетных материалов, чем мы занимались прежде35.
Будут подготовлены также пособия по отбору НТД и документации
по личному составу36.
В области НСА Институт будет разрабатывать методику дифференцированного описания документальных материалов в процессе подготовки архивных справочников типа путеводителей37.
Важной частью научных исследований должна стать дальнейшая разработка структуры системы НСА: вопросов взаимосвязи элементов НСА
в рамках отдельных государственных архивов, выяснение объективных
тенденций и перспектив развития НСА в пределах всего ГАФ. Каждый из
этих вопросов заслуживает глубокого рассмотрения.
Задачи института в области археографии связаны с общим уровнем
развития этой научной дисциплины. Мне представляется, что в настоящее время вся археография в целом требует изучения, в первую очередь,
двух кардинальных вопросов (хотя, конечно, есть и другие важные вопросы). Эти два кардинальные вопросы следующие:
дальнейшая разработка методологических основ публикация документов;
изучение истории археографической мысли в нашей стране, т. е. конкретно направленное, проблемное осмысливание многолетнего опыта археографической деятельности.
Полностью решить проблему развития методологических основ археографии ВНИИДАД, конечно, не может. Наш сектор археографии очень
невелик. Поэтому здесь взяты две темы: исследование научных принципов классификации публикаций документов в учебных целях, т. е. разработка очень важных и наименее изученных вопросов археографии. В этой
второй работе необходимо правильно представить запросы и возможности потребителей. Прошло то время, когда археографы не задавались целью выяснить, на какие же конкретные круги читателей они рассчитывают свои издания, когда они подчас воспринимали будущих потребителей
как некоторое нерасчлененное целое.
Что касается изучения опыта решения основных археографических
вопросов, то эту работу, как известно, ВНИИИДАД уже начал, совместно
с архивными учреждениями союзных республик, и закончит – в 1974 г.
В конце пятилетки мы приступим к исследованию эффективности
использования документальных публикаций. Будут продолжаться и следования экономического характера – в сочетании с изучением вопросов
НОТ в архивном деле. Это выльется, в частности, в создание нормативов
исчисления штатной численности госархивов.
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Обратимся теперь к задачам ВНИИДАД в области естественно-научной проблематики.
В новой пятилетке Институт должен создать два обобщающих пособия: по вопросам обеспечения физико-химической и биологической сохранности и по вопросам воспроизведения документальных материалов38.
К этим направлениям примыкает разработка более частных заданий, создание руководств по способам выявления угасших текстов, распознавания и устранения дефектов на пленках и др. О каждом из них можно было
б говорить много. Но такой возможности у нас сегодня нет.
В области механизации архивных работ ВНИИДАД выполнит следующее: подготовит методические рекомендации по техническому оснащению
лабораторий микрофотокопирования разных мощностей и каталог «Технические средства для архивных учреждений»39. Но наиболее сложной и,
конечно, интересной будет работа по созданию экспериментальной механизированной ИПС с применением комплекта новейшей техники.
Товарищи! Обрисованный круг проблематики Института нашел отражение в нашем перспективном плане, выполнение которого уже началось. В план заложено 49 тем и подтем с самостоятельным содержанием.
Как известно, директивы XXIV съезда КПСС подчеркивают необходимость предусматривать в планах НИР все этапы работ, вплоть до их
внедрения. Мы и прежде стремились детализировать свои планы. Сейчас мы начали разрабатывать типовую структуру плана работы по теме,
своего рода матрицу, предусматривающую все необходимые и возможные этапы исследовательского процесса. Это позволит избежать отдельных промахов, когда тот или иной момент по какой-то причине не включается в план.
В прошлом году мы впервые составили план внедрения. В настоящее время действует более развернутый план внедрения, охватывающий
все доступные нам формы внедрения:
– представление законченных разработок на утверждение Главархиву или Госстандарту;
– методическое обеспечение практического применения разработок;
– экспериментальное внедрение разработок;
– пропаганда результатов разработок.
Начиная с 1969 г., Институт составляет координационные планы совместной работы с архивными учреждениями.
В целом организационный фактор с каждым годом приобретает для
нас все большее значение. Организация НИР как таковая имеет свой
предмет изучения, и мы придаем ей очень большое значение. Есть все
основания считать, что в новой пятилетке с увеличением сложности и
объема работ и числа соисполнителей ее значение еще более возрастет.
ЦДАВО України, ф. 14, оп. 2, спр. 2310, арк. 94–106. Копія. Мова документа – російська.
1

Г. О. Бєлов – начальник Головного архівного управління при Раді Міністрів СРСР
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(1956–1972); О. Г. Мітюков – начальник Головного архівного управління при Раді Міністрів
УРСР (1969–1988).
2
ВНИИДАД – російськомовна абревіатура Всесоюзного науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи (ВНДІДАС).
3
НИР – російськомовна абревіатура словосполучення «науково-дослідна робота».
4
ЕГСД – російськомовна абревіатура загальносоюзної масштабної програми «Єдина
державна система діловодства».
5
ИГПАН – російськомовна абревіатура Інституту держави і права АН СРСР.
6
ВНИИС – російськомовна абревіатура Всесоюзного науково-дослідного інституту
стандартизації.
7
ВНИИКИ – російськомовна абревіатура Всесоюзного науково-дослідного інституту класифікації, кодування інформації.
8
Мають на увазі Всесоюзний науково-дослідний інститут праці.
9
Ідеться про Всесоюзний науково-дослідний інститут оргтехніки і приладобудування.
10
Ленин В. И. К вопросу о задачах Рабкрина, их понимании и их исполнении // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. – 5-е изд. – М. : Политиздат, 1970. – Т. 44. – С. 127.
11
Ідеться про нормативно-методичний документ «Единая государственная система
делопроизводства (Основные положения)» (М., 1974).
12
Ідеться про «Рекомендации по совершенствованию делопроизводства в исполкомах местных Советов депутатов трудящихся» (М., 1974), «Методику создания инструкций
о делопроизводстве в исполкомах местных Советов депутатов трудящихся» (М., 1974),
«Альбом стандартных форм документов архивных учреждений» (М., 1974), а також звіти
про науково-дослідну роботу – «Подготовка рекомендация по организации делопроизводства в НИИ и проектных организациях» (1974), «Разработка систем документирования
деятельности научно-исследовательских и проектных организаций. (Перечень видов и разновидностей организационно-распорядительных, научно-организационных, научно-исследовательских документов научных учреждений)» (1976), «Разработка руководящих материалов по совершенствованию документации и системы документооборота в отраслях
промышленности» (1976).
13
Перші ГОСТи 1970-х рр. з уніфікації систем документації стосувалися загальних
процедурних положень та організаційно-розпорядчої документації – ГОСТ 6.38–72 «Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» і ГОСТ 6.39–72 «Унифицированные
системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Формуляр-образец». У період з 1971 р. по 1981 р. було розроблено 27 державних стандартів
на уніфіковані системи документації – системи планової, звітно-статистичної, первиннооблікової, фінансової, бухгалтерської та ін. документації. У сфері функціонування управлінської документації обіговими стали загальні ГОСТи (ГОСТ 6.10.1 – 80 «Унифицированные системы документации, используемые в АСУ. Основные положения», ГОСТ 6.10.2 –
75 «Унифицированные системы документации. Термины и определения»); спеціальні – із
нормативно-правового забезпечення функціонування певних систем документації (наприклад, ГОСТ 6.17.1 – 75 «Унифицированные системы документации. Система документации
по ценообразованию. Основные положения», ГОСТ 6.12.1 – 75 «Унифицированные системы
документации. Система отчетно-статистической документации. Основные положения», ГОСТ
6.13.1 – 75 «Унифицированные системы документации. Система первичной учетной документации. Основные положения», ГОСТ 6.20.1 – 75 «Унифицированные системы
документации. Система документации по торговле. Основные положения», ГОСТ 6.2 – 73
«Унифицированные системы документации. Система документации по внешней торговле.
Страховая документация» та ін.).
14
Ідеться про «Краткий словарь видов и разновидностей документов» (М., 1974).
15
ЦГАДА – російськомовна абревіатура назви Центрального державного архіву
давніх актів СРСР.
16
Ідеться про «Методику отбора дублетных документальных материалов на госу-
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дарственное хранение (рекомендации)» (М., 1969).
17
У межах студіювання комплексної теми з експертизи документів першою фундаментальною розробкою ВНДІДАС стала «Экспертиза ценности научно-технической документации. Исторический обзор архивоведческой литературы и нормативов (1928–1970)»
(М., 1971).
18
Ідеться про «Перечень документов, подлежащих приему на государственное хранение» (М., 1973).
19
Ідеться про методичний лист Головархіву СРСР про необхідність удосконалення
науково-довідкового апарату в державних архівах (1965).
20
НСА – російськомовна абревіатура словосполучення «науково-довідковий апарат».
21
Ідеться про методичну розробку ВНДІДАС «Дифференцированный подход к описанию документальных материалов. Вып. 1. Основы дифференцированного подхода при
переработке и усовершенствовании описей» (М., 1969).
22
Інформацію про цю конференцію див.: Сырченко Л. Г. Обсуждение актуальных
проблем архивоведения и документоведения // Труды МГИАИ. – 1972. – Т. 29. – С. 258–
290.
23
Ідеться про «Правила издания исторических документов в СССР» (М., 1969). На
початку 1970-х рр. інститут брав участь у підготовці анотованого каталога науково-методичних видань «Советская археография (1917–1970)» (М., 1974), підготував методичні
збірки «Сокращенная передача документальных источников по истории советского общества» (М., 1971), «Издание документов в научно-популярных целях» (М., 1975), «Издание
документов в учебных целях» (М. 1975).
24
Мають на увазі «Публикация мемуарных источников» (М., 1972).
25
Ідеться про анотований каталог «Советская археография (1917–1970)» (М., 1974).
26
МРТУ – російськомовна абревіатура словосполучення «Методичні рекомендації.
Технічні умови».
27
Ідеться про такі праці ВНДІДАС: МРТУ 55–3–67 «Единые нормы хранения документальных материалов на бумажной основе», МРТУ 55–4–69 «Хранение и консервационно-реставрационная обработка кинофотофонодокументов и микрофильмов; Дезинфекция,
реставрация, консервация. Инструктивно-методические указания» (М., 1970), «Методы и
средства фумигации архивных документов. Аналитический обзор» (М., 1971), «Руководство по определению и поддержанию температурно-влажностного режима в архивохранилищах» (М., 1971), «Руководство по распознаванию и устранению дефектов на
фотокинодокументах и микрофильмах» (М., 1973) та ін.
28
Дослідження інституту в галузі мікрофільмування документів сприяли появі відповідних держстандартів: «ГОСТ 12.272–66. Микрофильмы», «ГОСТ 13.401–73. Микрофильмирование. Правила учёта и хранения микрофильмов», «ГОСТ 13.101–74 Микрофильмирование. Основные понятия. Термины и определения».
29
Основні положення методичних посібників було доопрацьовано й узагальнено в довіднику-каталогу «Оборудование архивов и средства механизации архивных работ» (М.,
1973, ч. 1–2).
30
Ідеться про продовжуване видання «Труды ВНИИДАД» (перший випуск – 1971).
31
Ідеться про центральні державні архіви Союзу РСР.
32
Реалізація інститутом цієї планової теми призвела до появи посібника «Унифицированная система организационно-распорядительной документации» (М., 1976).
33
Робота ВНДІДАС над впровадженням ЄДСД викликала до життя такі наукові розробки: «Методические указания по внедрению стандартов на организационно-распорядительную документация (ГОСТ 6.38–72 и ГОСТ 6.39–72) и на обложки дел длительных
сроков хранения» (ГОСТ 17914–72) в архивных учреждениях» (М., 1973), «Методические
указания по практическому применению Основных положений Единой государственной
системы делопроизводства» (М., 1974), «Методика применения Основных положений Единой
государственной системы делопроизводства (материалы совещания-семинара работников
архивных учреждений СССР 22–23 апреля 1975 г.)» (М., 1975).
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34

Спрямовані на науково-методичне забезпечення ЄДСД старання ВНДІДАС призвели до появи «Рекомендаций по совершенствованию делопроизводства в исполкомах местных
Советов депутатов трудящихся» (М., 1974), «Методики создания инструкций о делопроизводстве в исполкомах местных Советов депутатов трудящихся» (М., 1974), «Альбома
стандартных форм документов архивных учреждений» (М., 1974) та ін.
35
У 1976 р. світ побачили «Основные положения отбора документов с повторяющейся информацией на государственное хранение», підготовлені колективом ВНДІДАС.
36
У першій половині 1970-х рр. інститут підготував «Основы отбора на государственное хранение научно-технической документации (методические рекомендации)» (М.,
1976), «Основные положения отбора на государственное хранение кинофотофонодокументов (проект методических рекомендаций)» (М., 1976). Під час роботи над ними з’явилася колективна монографія «Теория и практика экспертизы ценности документов и комплектования государственных архивов СССР» (М., 1974).
37
У першій половині 1970-х рр. з’явилися такі методичні праці ВНДІДАС: «Дифференцированный подход к описанию документальных материалов. Вып. 2. Основы дифференцированного подхода при каталогизации» (М., 1972), «Основы дифференцированного
подхода при подготовке справочника о фондах архива (архивов)» (М., 1974) та ін.
38
Важливими здобутками у цій сфері стали «Руководство по физико-фотографическому выявлению угасших текстов» (М., 1973), а також колективна праця В. Ф. Привалова, В. М. Бобкова, Л. В. Куроєдова «Тёмное выцветание текстов документов» (М.,
1974) та ін.
39
Розроблення ВНДІДАС цієї теми завершилося у вказаний проміжок часу довідником «Оборудование архивов и средства механизации архивных работ» (М., 1973, ч. 1–2) та
«Рекомендациями про проектированию и техническому оснащению лабораторий микрофотокопирования государственных архивов» (М., 1973).

Людмила Приходько
З ЛИСТІВ ДО ПЕТРА РУЛІНА
У колі представників української культури та мистецтва, час активної
діяльності яких припадає на 20-ті – середину 30-х років ХХ ст. особливе
місце посідає Петро Іванович Рулін (1892–1940) – видатний ученийтеатрознавець, історик театру, театральний критик, літературознавець,
педагог. З його ім’ям пов’язано становлення вітчизняної науки про театр,
театральної освіти, розбудова Українського театрального музею, що діяв
у системі наукових інституцій Всеукраїнської академії наук (далі – ВУАН).
Усе свідоме творче життя вченого, а прожив він тільки 48 років, – це цілеспрямована подвижницька праця, потужним рушієм якої була його любов
до України, велика зацікавленість її минулим, палке прагнення працювати
для культурно-духовного відродження народу.
П. Рулін народився 28 серпня 1892 р. у Києві в сім’ї шведського підданого лютеранської віри Йоганна-Фрідріха Руліна. Батько вченого працював у київському представництві фірми славнозвісного Нобеля. Мати,
Клавдія Вікторівна, уроджена Григорович-Барська, належала до славетного роду, який дав українській культурі у XVIII в. двох талановитих представників – братів Василя (відомого мандрівника і письменника) та Івана
(видатного архітектора). Хлопчика охрестили 15 вересня 1892 р. у КиєвоПодільському Успенському Соборі, а хрещеними батьками були родич по
материнській лінії, потомствений почесний громадянин Києва Віктор
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Олександрович Григорович-Барський та рідна сестра матері, Анна Вікторівна Яновська, дружина професора медицини Імператорського університету св. Володимира у Києві, згодом академіка ВУАН Т. Яновського. Сім’я
Руліних мала чотирьох дітей, крім Петра, були старша Ольга та молодші –
Лідія і Борис. Після закінчення у 1909 р. Реальної школи при Євангелічній
громаді П. Рулін склав у 1-й Київській гімназії іспит з латинської мови і
поступив 1910 р. на слов’яно-російське відділення історико-філологічного
факультету Імператорського університету св. Володимира у Києві.
Завершив університетське навчання він у 1916 р. з золотою медаллю за
дипломну роботу «Влияние Мольера в русской литературе до половины
XIX века». Як обдарований науковець і перспективний викладач П. Рулін
був залишений стипендіатом для підготовки до професорського звання на
історико-філологічному відділі університету, з 20 липня 1916 р. по 1 січня
1918 р. на кафедрі російської мови та російської літератури, у 1919 р. – на
кафедрі філософії1.
Шлях у науку від коротких рефератів-рецензій до самостійних праць
та розвідок П. Рулін торував під керівництвом визначних учених-літературознавців і мовознавців, професорів А. Лободи, В. Перетца і В. Розова, які
уособлювали кращі наукові сили київського університету і спрямували
дослідницькі пошуки молодого адепта від історичного мовознавства та
літературознавства у царину театрознавства. У цьому плані особлива роль
належала В. Перетцу – засновнику Київської філологічної школи,
першовідкривачу українських старожитностей, відомому і авторитетному дослідникові давнього українського театру, праці якого мали істотний
вплив на становлення і розвиток вітчизняної науки про театр.
Перші наукові студії П. Руліна, зокрема, «Олександр ІІ и трехсотлетний юбилей Шекспира», «Празднование трехсотлетнего юбилея Шекспира в России», «Итальянская Commedia dell’arte и ее персонажи в Росии» виразно проявили академічні риси науковця – дослідницьку сумлінність, велику зацікавленість першоджерелами, повагу до історико-культурного контексту, критично-творче мислення, схильність до теоретизування. Звернувшись до проблематики Commedia dell’arte, П. Рулін спеціально вивчив італійську мову. Відомо, що крім італійської, він досконало
володів, англійською, французькою і німецькою мовами.
Активну наукову-дослідну діяльність молодий учений органічно поєднав з педагогічною, яка збагачувала його теоретичні пошуки, зміст наукових студій. У 1916 р. П. Рулін викладав у 7-й київській гімназії, а протягом
1917–1920 рр. – у Драматичній студії, Київському народному університетіполітехнікумі, Київському інституті народної освіти, читав курс історії
російської прози у майстерні художнього слова під керівництвом
І. Еренбурга, «Архітектоніку драми» на інструкторсько-режисерських
курсах «Дніпросоюзу»2. З 1 лютого 1920 р. і по 1934 р. він працював лектором, професором, згодом завідуючим кафедрою історії театру у Державному музично-драматичному інституті імені М. Лисенка (тепер – Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого), читав лекції з «Історії всесвітнього театру», «Історії украї56
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нського театру». «Історії драми».
1920-ті – початок 1930-х рр. стали для П. Руліна періодом активної
інтелектуальної та духовної самореалізації, багатогранної наукової творчості, пов’язаної з його історичним світоглядом, суспільними поглядами і
громадською діяльністю. Вчений багато працював, викладав, друкувався, його запрошували до співпраці різні наукові установи, товариства,
часописи. Наукові інтереси П. Руліна відзначалися широким тематичним
спектром, але переважно були сконцентровані у галузі історичного театрознавства і орієнтовані на ґрунтовне комплексне вивчення минулого української театральної культури. В означений вище період він опублікував
низку праць, присвячених широкому спектру проблем історії українського
театру XVII – початку 30-х років ХХ ст. Серед них – студії аналітичного
характеру: «Завдання історії українського театру» (1929), «Переднє слово»
у монографії Б. Варнеке «Античний театр. Вип. 1. (Начерки з історії
театру)» що вийшла за редакцією П. Руліна (1929), «Український театр за
революційну добу» (1931), «Український драматичний театр за п’ятнадцять років Жовтня» (1932), синтетичні дослідження: «Шевченко і театр»
(1925), «Шевченко і Щепкін» (1926), «І. Котляревський і театр його часу»
(1927), тематико-проблемні статті та розвідки: «На шляхах до нового українського театру. І. Польський театр у Києві 1816 р.» (1926), «З минувшини Катеринославського театру» (1927), «Історія сільських театрів»
(1927), «50 років. (До п’ятдесятиліття наказу 16 (29) жовтня 1881 р.)» (1931),
«Збудування першого театрального будинку в Києві» (1930), «Соціальний
склад двох провінційних труп 1840-х рр.» (1930) тощо.
Головною ознакою наукової спадщини театрознавця є передусім її
глибокий інтелектуальний потенціал, що відбився у системному погляді
на природу театру і використанні новітніх методів його вивчення, в органічному поєднанні високого професіоналізму викладу матеріалів з оригінальним ракурсом їх бачення та нетрадиційною тематикою досліджень.
Простір мистецтвознавчої думки вченого відображає запровадження до
наукового обігу нових думок, ідей через критично-творчий аналіз окремих
періодів світового театрального процесу, українського театру, життя й
діяльності видатних митців сцени. П. Рулін цікавився українським вертепом, звертав пильну увагу на особливості українського шкільного театру
XVII–XVIIІ ст. Він ґрунтовно досліджував становлення українського
професіонального театру від початку ХІХ ст. до 1881 р., яке відбувалося
під впливом різних культур – російської, польської, німецької. Чи не найбільшу увагу дослідник присвятив українському театрові 80-х років ХІХ ст. –
перших двох десятиліть ХХ ст., аналізуючи багатогранні пласти його
розвитку в контексті складних подій суспільно-політичного і національнокультурного життя українського суспільства. Варто підкреслити, що П. Рулін першим серед вітчизняних театрознавців почав розробляти проблеми
соціології театру. Широка ерудиція, постановка інтелектуально
контроверсійної проблематики, здатність до методологічних узагальнень,
нахил до міждисциплінарності забезпечили працям ученого відчутний вплив
на розширення предметного і проблемного поля українського
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театрознавства, визначення його структури, дисциплінарного статусу,
дидактичних функцій.
Студії П. Руліна відзначає масштаб і глибина проведеної ним роботи
щодо виявлення та систематизації величезного кола документальних і наративних джерел, висока бібліографічна культура. Вони свідчать про використання театрознавцем актових і діловодних документів, літературних
та історичних пам’яток, фольклорного матеріалу, періодики, мемуарів,
приватного листування, життєписів, публіцистики, рецензій. Докладне
опрацювання джерельних даних дозволяло вченому виявити історикокультурні та духовні витоки унікальності національних форм української
театральної культури, з’ясувати специфіку історичного розвитку
українського театру, розкрити багатогранність внеску українського народу у скарбницю європейського театрального мистецтва. Бібліографічні та
архівні пошуки П. Руліна, спрямовані на істотне розширення джерельної
бази українського театру, відображають його публікації «Анжело де-Губернатіс про український театр» (1925), «Ucrainica по давніх російських
часописах (Чергові завдання української бібліографії)» (1925), «Московские настроения в марте 1855 года. (По неизданным матеріалам архива
П. А. Кулиша)» (1925), «Українські матеріали в архіві Культурно-Історичної Секції в Ленінграді» (1925). Історіографічну рефлексію вченого, ґрунтовне студіювання ним першоджерел вітчизняної театрознавчої думки
зафіксували «Студії з історії українського театру. 1917–1924» (1925), а також рецензії на праці «Драматична примадонна. Естетично-критичний
етюд. До характеристики сценічної творчості Любові Ліницької» М. Вороного (1925), «Український театр. Популярний нарис історії українського
театру» О. Кисіля (1925), «На театральних роздоріжжях. Публіцистика»
Я. Мамонтова. (1925), «Драма українська. 1. Старовинний театр український. Вип. І.» В. Рєзанова (1926).
Спираючись на багатий фактичний матеріал, П. Рулін прагнув дослідити об’єктивні рушійні сили українського театрального процесу, саме через
його персоніфікацію, комплексне висвітлення життєвого і творчого шляху
діячів національного театру. В цьому контексті слід відзначити цінність
історико-біографічного напрямку його студій, представленого ґрунтовною
монографією «Марія Заньковецька. Життя і творчість» (1928), статтями:
«Л. П. Ліницька» (1923), «До 40-річного ювілею М. М. Старицької» (1926),
«Г. Борисоглібська. (З нагоди сорокалітнього ювілею)» (1927), «М. Л.
Кропивницький», що увійшла до виданого 1928 р. однотомника вибраних
творів видатного діяча українського театру, а також «Життя і творчість
М. Л. Кропивницького» у першому томі семитомного зібрання його творів
(редакція, вступна стаття і примітки П. Руліна) (1929), «М. Старицький» у
книзі «М. Старицький. Вибрані твори» (1931).
Важливою складовою творчої діяльності вченого є численні рецензії,
що репрезентують П. Руліна як театрального критика і віддзеркалюють
багатогранну культуру раннього українського модернізму з властивими йому
творчими пошуками, засвоєнням нових ідей, естетичних цінностей і художніх
форм, гармонійним поєднанням кращих національних та європейських зразків.
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Про це свідчать публікації вченого, присвячені аналізові театрального процесу
в Україні періоду визвольних змагань 1917–1921 рр., Українському
Національному театрові та його продовжувачеві – Державному народному
театрові, керованому П. Саксаганським, творчості видатного режисера і
реформатора українського театру Л. Курбаса – «Минулий сезон Березоля»,
«Березіль у Києві», «Березіль у роках 1922–1932», «Пролог»(під псевдонімом
П. Чорний), критичні статті на твори діючих драматургів, діяльність окремих
театрів, зокрема, «З київського театрального сезону. 1. Відкриття сезону в
театрі імені Франка» (1927), «Лісова пісня» у франківців» (1927), «Театр імені
М. Заньковецької» (1929), «Театральні нотатки» (1927), «Дванадцята ніч»
Шекспіра у театрі російської драми» (1927), «Кін» А. Дюма (В російській
«Держдрамі») (1927).
Серед публікацій П. Руліна чільне місце належить масиву статей,
пов’язаних зі створенням і функціонуванням Українського театрального
музею, який він очолював з 1926 до середини 1936 р. На його переконання
музей мав відтворити багатогранний і багатоаспектний образ українського
театру в його генезі і розвитку, прислужитися науково-дослідній роботі у
галузі вітчизняного театрознавства, просвітницькій діяльності серед
широких верств населення. Ця проблематика висвітлена у його статтях:
«Театральний музей» (1929), «Передмова» і «Праця українського театрального музею» у книзі «Річник Українського Театрального Музею»
(1930), «Театральний музей відкриває свою нову експозицію» (1932), «Театральний музей Всеукраїнської Академії Наук» (1932).
Перу П. Руліна належать також публіцистичні статті, націлені на потреби часу, вирішення актуальних питань державного культурного будівництва, організації та управління театральною справою в Україні, удосконалення театральної освіти. Ця різноманітна тематика знайшла відображення
в публікаціях «Увагу глядачеві» (1925), «Вивчення глядача» (1926), «Робота
театру з глядачем над п’єсою» (1930), «Увага акторові (На широке
обговорення)» (1930), «Облік театрального процесу» (1931), «Cправи театральної освіти» (1931). Бібліографія вказаних вище праць представлена у
збірнику праць ученого «На шляхах революційного театру»(1972)3.
У різні роки з друку також виходили дослідження П. Руліним творів
української, російської, зарубіжної драматургії, праці з теорії драми, літературознавчі студії, ювілейні статті, доповіді на наукових форумах і виступи в дискусіях.
Учений залишив надзвичайно цінну рукописну спадщину, яка переважно зберігається в його особовому фонді у Центральному державному
архіві-музеї літератури і мистецтва України (далі – ЦДАМЛМ України),
ф. 90 «Рулін Петро Іванович (1892–1940), історик театру і літератури, театральний критик, фольклорист і педагог» (оп. 1–2). У ній найбільш повно
і об’ємно проявилися методологічні підходи розробленої П. Руліним моделі
вивчення історії українського театру, що ґрунтувалася на поєднанні
принципів історичного пізнання та методів наукового дослідження, використанні тогочасних здобутків європейського гуманітарного знання, зокрема, концепції відомого німецького театрознавця М. Геррманна, і про59
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відних інтелектуальних течій – позитивізму, неокантіанства, марксизму4.
На окрему увагу заслуговують два комплекси рукописних матеріалів
театрознавця, що відклалися у фонді 90. Перший – це рукописи його праць,
пов’язані з педагогічною діяльністю у Державному музично-драматичному інституті імені М. Лисенка, в яких П. Рулін окреслив концептуальні засади
театральної освіти в Україні, перспективну програму організації науководослідної роботи у закладах вищої мистецької освіти, спрямовану на
масштабні дослідницькі та археографічні пошуки, здійснення видавничих
проектів у галузі історії українського театру5. Ним був розроблений проект
видання серіями підручника з історії українського театру.
Значну наукову цінність представляє другий комплекс рукописних
джерел, що відображає опрацювання вченим провідних проблем становлення і тенденцій розвитку української, російської та європейської, драматургії, комплексне дослідження структури драматургічного твору та питань
його сценічної інтерпретації6.
Аналіз творчих здобутків П. Руліна буде не повним, якщо не згадати
його плідну працю у 20-ті роки в наукових інституціях ВУАН, пов’язану
з науковими пошуками у галузях історії театру та історії української літератури. Зокрема, з архівних документів відомо, що він працював у Комісії
вивчення історії громадських течій в Україні (з 1923 р.), Фольклорно-етнографічній комісії (з 1924 р.), театральній секції мистецького відділу Інституту української мови (з 1926 р.). Працюючи у цих установах, П. Рулін
розробляв проект заснування Комісії для вивчення історії українського
театру. Глибоко займаючись наукою, театрознавець знаходив час для
участі у громадському житті та для просвітницької діяльності.
У 1936 р. на тлі репресій проти української наукової та творчої інтелігенції П. Руліна було арештовано і засуджено до шести років перебування
у колимських таборах, де він і помер у 1940 р. Упродовж майже чверть
століття життя і науковий доробок ученого залишалися під забороною.
П. Руліна було реабілітовано у 1958 р.
Низка статей про театрознавця, підготовлених Р. Пилипчуком і опублікованих ним в енциклопедичних виданнях та пресі у 60-ті7 – 80-ті8, на
початку 90-х рр.9, а також вихід з друку у 1972 р. збірника статей П. Руліна «На шляхах революційного театру» з передмовою Ю. Смолича сприяли поверненню імені вченого в українську гуманітаристику. Проте життя
та діяльність П. Руліна, його велика і багатогранна спадщина ще чекають
свого комплексного дослідження і висвітлення.
З огляду на обмеженість біографічних даних, відсутність щоденників
або мемуарів П. Руліна, для повноцінної реконструкції його життєпису та
творчого шляху окремого дослідження заслуговує епістолярна спадщина
вченого За своїми природою і змістом вона становить комплекс цінних
первісних джерел, дотичних до різних сфер індивідуальної та суспільної
свідомості досліджуваної персоналії, суб’єктивний, спонтанний прояв людського єства і водночас – «зафіксоване і нетлінне», розлога панорама доби у
всій багатомірності її прояву10. Змістовні, наповнені важливими і цікавими
науковими, літературно-мистецькими, громадськими подіями, листи П. Ру60
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ліна різнобічно віддзеркалюють його особистість, глибинні духовні пласти
та душевні порухи, відображають багатовимірні зв’язки з навколишнім
світом, трагічний стоїцизм у протистоянні важким випробуванням долі. В
них відбилися подробиці життя родини Руліних – подієва канва, деталі побуту,
поривання і звершення, роздуми про життя, спалахи болю і безнадії. Як
інтегральна частина наукової творчості театрознавця, епістолярний доробок
висвітлює ряд важливих аспектів, що суттєво поглиблюють її дослідження,
зокрема, наукові та позанаукові інтереси, мотиви, стиль наукового мислення
і дослідницької праці, проекти та програми. В листах його кореспондентів
знайшли прояв оцінки діяльності П. Руліна, усвідомлення ними значущості
зробленого вченим у галузі вітчизняного театрознавства і загалом для
української культури.
Листи П. Руліна до визначних діячів української культури та науки –
М. Зерова (ф. 35), А. Кримського (ф. 1, спр. 24 132), С. Маслова (ф. 33, спр.
6365–6372), М. Могилянського (ф. 131, спр. 171–176), пов’язані з його професійною діяльністю, передусім у наукових інституціях ВУАН відклалися у
фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Архівний фонд Інституту літератури імені Т. Шевченка НАН
України містить листування П. Руліна з театральним діячем і перекладачем П. Зенкевичем (ф. 148). Нещодавно опубліковані Р. Пилипчуком невідомі листи П. Руліна до видатного українського ученого-літературознавця М. Возняка, зберігаються у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (ф. 29)11. У ЦДАМЛМ України є листи
П. Руліна до літературознавця, академіка М. Гудзія (ф. 10).
Фонд 90 ЦДАМЛМ України містить листування театрознавця з бібліотеками, переважно Москви та Ленінграда, про надіслання йому необхідних для роботи книжок12. Особливо виділяються наявні у цьому фонді
листи П. Руліна до дружини Лідії Миколаївні та доньки Ірини13, а також
кілька кореспонденцій у зворотньому напрямку, що відносяться до періоду його перебування у колимьскому таборі у 1936–1940 рр. і проливають
світло на останній, маловідомий та драматичний період життя вченого.
У фонді 90 є листи кореспондентів до П. Руліна, зокрема, історика Д. Яворницького, молодшої дочки М. Кропивницького, О. Кропивницької (Рябової), українського актора і режисера О. Суслова тощо.
У цій статті репрезентовані листи до П. Руліна діячів українського
театру, актора і режисера Л. Сабініна та актора Ф. Левицького, сестри
письменника А. Чехова, Марії Павлівни, а також російського літературознавця Г. Гуковського. Кореспонденції Л. Сабініна, Ф. Левицького, М. Чехової пов’язані з підготовкою вченим біографічних досліджень про
найуславленіших діячів національного театру – М. Заньковецьку і М. Кропивницького. Втілити повною мірою свій задум ученому вдалося лише
стосовно славетної української актриси, присвятивши їй грунтовну монографію. Робота над біографією М. Кропивницького ускладнювалась через серйозні втрати, які зазнав його особистий архів. Адже доля документів, подарунків від громадянства, літературної спадщини і бібліотеки митця трагічна. Як відомо 1917 р. житловий будинок у садибі Затишок, де
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проживала родина Кропивницьких, було спалено. П. Руліну для своїх студій довелося здійснити велику пошукову роботу в українських і російських
архівах, бібліотеках, зустрічатися та листуватися з родичами, друзями,
колегами, які мали документи або цінну інформацію про М. Кропивницького. До безперечних заслуг вченого слід віднести започаткування ним
комплексного вивчення життєвого і творчого шляху М. Кропивницького,
залучення до цієї справи діячів української культури та науки. З ініціативи
П. Руліна та завдяки його невтомній праці в 1930 р. з’явився перший випуск
«Річника Українського Театрального Музею» зі спогадами про М.
Кропивницького акторів, які працювали у його трупах – Ф. Левицького,
С. Паньківського, В. Потапенка 14 . Академік М. Возняк опублікував у
річнику розвідку про зв’язки М. Кропивницького з галицькими українцями,
в якій було вміщено його десять листів з театральних питань до Василя
Лукича (Володимира Левицького) – українського культурно-громадського
діяча, літературознавця, бібліографа, видавця, укладача і редактора
літературно-наукової частини журналу «Зоря» (1890–1896)15.
П. Рулін був авторитною постатю у середовищі не тільки українських,
але й російських театрознавців і літературознавців. Це зокрема засвідчує
лист Г. Гуковського, який його глибоко поважав як знавця російського театру
та драматургії XVIII ст. і прагнув залучити до співпраці у збірнику наукових
праць, присвяченого цій тематиці. Але на запрошення, висловлене у листі,
вчений відгукнутися вже не мав можливості. У ніч на 30 вересня 1936 р.
його було заарештовано.
Всі листи публікуються вперше за оригіналами, що зберігаються
у фонді 90 ЦДАМЛМ України. При публікації збережено особливості авторcького написання. Непрочитані слова відзначаються трикрапкою
у квадратних дужках. У коментарях є пояснення згадуваних у листах персоналій. За відсутності особистих листів П. Руліна до згадуваних персоналій,
кореспонденції М. Чехової Л. Сабініна, Ф. Левицього, Г. Гуковського подані у хронологічній послідовності.
1

АLМА МАТЕR: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української
революції. 1917–1920: Матеріали, документи, спогади. У трьох книгах. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – К., 2001. – С. 179, 186, 624.
2
ЦДАМЛМ України, ф. 90, оп. 1, спр. 239, 7 арк.
3
Рулін П. На шляхах революційного театру / Упорядкування та примітки Л. М.
Руліної; Вступне слово Ю. Смолича. – К. : Мистецтво, 1972. – С. 339–348.
4
ЦДАМЛМ України, ф. 90, оп. 1, спр. 83–84.
5
Там само, спр. 347, 4 арк.
6
Там само, спр. 86–88.
7
Пилипчук Р. Я. Рулін Петро Іванович //УРЕ. – 1963. – Т. 12. – С. 439. – (Без підпису);
Він же. Рулин Петр Иванович // Театральная енциклопедия. – М., 1965. – Т. 4. – С. 683. –
(Підпис:– Р. П.).
8
Він же. Рулін Петро Іванович // Шевченковський словник. У 2 т. – К., 1977. – Т. 2. –
С. 185. – (Без підпису) ; Він же. Рулін Петро Іванович // УРЕ. – 2-е вид. – К., 1983. – Т. 9. –
С. 511.
9
Він же. Заповіт театрознавцям: До 100-річчя з дня народження Петра Руліна //

62

Наука і культура
Культура і життя. – 1992. – 12 вересня.
10
Коцюбинська М. Зафіксоване і нетлінне: Роздуми про епістолярну творчість. – К.,
2001. – С. 18.
11
Пилипчук Р. Я. Листи Петра Руліна до Михайла Возняка // Записки Наукового
товариства імені Шеченка. – Львів, 2003. – Т. ССХLV. Праці театрознавчої комісії. – С.
565–575.
12
ЦДАМЛМ України, ф. 90, оп. 1, спр. 244, 8 арк.
13
Там само, спр. 240, 203 арк.
14
Річник Українського Театрального Музею / За ред. П. Руліна. – К.,1929. – 236 с.
15
Пилипчук Р. Листи Петра Руліна до Михайла Возняка… – С. 565–575.

№1
ЛИСТ Ф. В. ЛЕВИЦЬКОГО1
12 лютого 1927 р., Сталіно (нині Донецьк)

Вельмишановний Петро Іванович!
З дорогою душею дав би я де які матеріали про діяльність Марка
Лукича Кропивницького. У мене були його листи і досить цінні, але, на
жаль, підчас наскоку махновців на Херсонщину все знищено разом з моєю убогою книгозбірнею, що була на охороні у мого брата-вчителя. А
так, що я можу сказати про незабутнього Марка Лукича? Працював я з
ним чотири роки (з 1888 по 1892) і тоді, і на протязі ось вже 40 років я не
зустрів йому подібного. Це був актор, режисер, учитель і вихователь
глядача.
Між іншим пригадую, коли в Харкові, у старому театрові «Тіволі» грали
п’єсу «Глитай» (Глитая грав Марко Лукич), в останній дії нещасний Андрій,
повернувшись з наймів, застав свою жінку вже божевільною у Глитая і
гукнув: «Порадь же мені, – богопродавче – як мені з тобою бути?»2. Якийсь
добродій, що сидів у першому ряду, піднявся і сказав: «Бей его – мерзавца!».
Здається згадка ця – дрібниця, але вона свідчить про те, що Марко Лукич
захоплював глядача і давав повну ілюзію життя.
Вибачайте, Петро Іванович, «чим багататий, тим і радий».
З великою пошаною
Ф[едір] Левицький
ЦДАМЛМ України, ф. 90, оп. 1, спр. 259, арк. 1?2.

№2
ЛИСТ М. П. ЧЕХОВОЇ3
1 февраля 1929 г., Ялта

Примите мою глубокую благодарность за присланную мне книгу
«Мария Заньковецкая»4. Хотя и плохо владею украинским языком, но прочла ее с большим интересом, и, точно живую представила себе покойную
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Марию Константиновну.
Благодарю Вас еще раз.
Мария Чехова
ЦДАМЛМ України, ф. 90, оп. 1, спр. 273, арк. 1.

№3
ЛИСТ САБІНІНА Л. Р.5
4 травня 1929 р., Харків

Вельмишановний Петро Іванович!
Цими днями, повернувшись з подорожжі, застав вдома надіслану Вами
книгу «Життя і творчість М. Л. Кропивницького»6. Спасибі, – тільки дати
про неї рецензію буде з мого боку надзвичайно сміливо.
По-перше, це не мій фах; а по-друге, Ваш твір настільки широко охопив все, що торкається небіжчика, що для розгляду його з критичного
боку, треба довго і уважно студіювати ті джерела, що лягли в основу цієї
праці. Отже, лічу необхідним відзначити: мені надзвичайно радісно, що
нарешті знайшлася людина, яка до справи висвітлення діяльності цього
колосу Українського театру поставилася так серйозно, не зводячи на цьому ґрунті своїх окремих рахунків, від чого не зреклись навіть дехто з корифеїв, які повинні були захищати це ім’я. Деякі «спогади» мені було соромно
читати, бо від них крім шинькового дотепу, нічого не відгоняло. Як це
люди не розуміють, що не до кожного можна підходити з однаковими
мірками. З рештою, коли ми, діячі старого українського театру, який чекає
на свого безстороннього історика, будемо обливати брудом один другого,
то це тільки буде на радість нашим ворогам, які радіють всім нашим
невдачам. Ось чому, Ваш твір я лічу корисним для Укр[аїнського] театру
і необхідним для його історії.
Маю додаток, який можливо, Вас зацікавить:
1) Ви мимохідь згадуєте про останню п’єсу «Страчена сила»7. Вона
йшла в моїй трупі після смерті Марка Лукича. Прем’єра відбулася 17 липня 1911 року. П’єса мала посміх й весь літній сезон (театр «Тіволі») трималась в репертуарі;
2) чи відомо Вам про переклад «Отелло»8. Надсилаю номер «Театр
и искусство»9, з якого видко про те, що п’єса була в обробці, але Над[ія]
Вас[илівна]10 взяла, як й «Страчену силу», ніби для друку та так й не
повернула. Збираючи матеріал для спогадів, я звернувся до О. М. Кропивницької11 , яка мені надіслала листа. Прошу вас, після перегляду повернути мені його, як і «Театр и искуство». Там багато цікавого щодо
життя на селі. В жовтні 1928 р. я зустрів у Баку сина, Вол[одимира]
Мар[ковича]12 , просив, чи нема в нього чого з матеріалу, але на жаль,
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він нічого не зберіг.
Міцно тисну Вашу руку!
Лев Сабінін
ЦДАМЛМ України, ф. 90, оп. 1, спр. 268, арк. 4.

№4
ЛИСТ Г. О. ГУКОВСЬКОГО13
10 октября 1936 р.

Глубоуважаемый Петр Иванович!
У нас очень задержалось было дело с нашим сборником XVIII века,
но теперь договор с издательством подписан и самым экстренным образом дело движется сверхударными темпами. Окончательно прошу у Вас
тексты драматич[еских] набросков Капниста и ранние тексты «Ябеды»
в частности, + статью ко всем этим текстам. Немедленно* сообщите
мне о Вашем согласии, и мы немедленно вышлем Вам договор и аванс.
Материал нужен тоже немедленно, – в ноябре. Жду с нетерпением ответа.
Готовый к услугам
Гр[игорий] Гуковский
ЦДАМЛМ України, ф. 90, оп. 1, спр. 249, арк. 1.
1
Левицький Федір Васильович (2 (14) V.1858, м. Новоукраїнка, тепер Кіровоградська
обл. – 19.ІІ.1933, Чернігів) – український актор, режисер, театральний діяч, заслужений
артист УСРР з 1926 р. У 1888–1892 рр. працював у трупах М. Кропивницького, М. Садовського, О. Суслова. У 1905–1908 рр. мав власну трупу. З 1917 р. по 1931 р. працював
у різних театрах Києва (театр М. Садовського, Київська держдрама,) Дніпропетровська
і Ленінграда (український театр «Жовтень»).
2
У тексті п’єси М. Кропивницького «Глитай, або ж павук»: «Порадь же, богопродавче, як мені з тобою помиритись?» // М. Кропивницький. Твори у 6 томах. – К., 1958. –
Т. 1. – С. 403.
3
Чехова Марія Павлівна (31.VІ (12.VІІІ) 1863, Таганрог – 15.І.1957, Ялта) ? російський мемуаріст, текстолог, сестра російського письменника А. П. Чехова. Після смерті брата
присвятила себе опрацюванню його творчої спадщини, особливо рукописів та листів. М.
Чехова у листі до П. Руліна від 8 листопада 1925 р. (ЦДМЛМ України, ф. 90, оп. 1, спр. 273,
арк. 2, (копія) розповідала, що була на багатьох спектаклях за участю М. Заньковецької і
зберегла на все життя незабутні спогади про них. Відомо, що П. Рулін цікавився архівом
письменника не тільки для підготовки монографії про М. Заньковецьку, але й для студій
про творчість самого А. Чехова.
4
Йдеться про монографію «Марія Заньковецька. Життя і творчість» П. Руліна
(К., 1928).
5
Сабінін Лев Родіонович (справжнє прізвище та по батькові – Теплинський Лев Олексійович ( 15.ХІ.1874, Полтава – 7.ХІІ.1955, Москва) – український актор і режисер, заслужений артист УРСР з 1941 р. У 1891–1907 рр. працював в українських трупах Г. Деркача, О. Суходольського та ін. У 1908 р. заснував свою українську трупу, в якій
гастролював М. Кропивницький. У 1920–1929 рр., 1935–1950 рр. працював у різних

*

Підкреслення зроблено в тексті документа.

65

Відомості про авторів
театрах України та Росії. Автор мемуарів «Сорок п’ять років на українській сцені» (1937).
6
Йдеться про вступну статтю П. Руліна, яка була вміщена у першому томі зібрання
творів М. Кропивницького у семи томах (К., 1929–1931). П. Руліну належать у цьому
виданні редакція та примітки.
7
Йдеться про драму на 4 дії М. Кропивницького «Страчена сила». Л. Сабінін помиляється стосовно дати її написання. Ця п’єса, була написана М. Кропивницьким у 1903 р. /
/ М. Кропивницький. Твори у 6 томах. – К., 1958. – Т. 4. – С. 376.
8
Йдеться про переклад М. Кропивницьким на українську мову п’єси В. Шекспіра
«Отелло», примірник якого він передав антрепренерові О. Суслову, пропонуючи йому
свої послуги режисера і актора.
9
«Театр и искусство» – часопис, що видавався О. Р. Кугелем у 1897–1918 рр. На його
сторінках друкувалися полемічні статті з питань теорії та історії театру, рецензувалися
спектаклі, висвітлювалися театральні події Петербурга, Москви та провінційних театрів.
Він мав режисерський відділ, в якому редакційну роботу здійснював Ю. Озаровський.
У додатку до часопису крім п’єс і мемуарів, публікувалися матеріали з питань сценічної
майстерності.
10
Гладушенко Надія Василівна – дружина М. Кропивницького, лікар.
11
Рябова-Кропивницька Ольга Марківна (25.ІХ.1894, хутір Затишок Куп’янського
повіту, Харківської губернії – ІІ.1964, Київ) – актриса, молодша донька М. Кропивницького. Вийшла заміж за композитора Олексія Пантелійовича Рябова, автора музики багатьох оперет, у тому числі «Весілля в Малинівці». Багато праці приділила збиранню матеріалів про батька і вшануванню його пам’яті.
12
Кропивницький Володимир Маркович (28 (16).VIII. 1892, хутір Затишок Куп’янського повіту Харківської губернії – 16.VI.1977, Ленінград) – хормейстер, син М. Кропивницького. У 1915 р. закінчив юридичний факультет Петербурзького університету. Вивчав теорію музики, набув професію скрипаля, піаніста. У 1919 р. – працівник Всеукраїнського театрального комітету (ВУТЕКОМ) у Харкові, з 1920 р. присвячує життя музичному театрові. З 1927 р. – хормейстер у театрах Ташкента, Нижнього Новгорода. У 1931–
1946 рр. – хормейстер Куйбишевського, а з 1946 по 1956 рр. – Ленінградського оперного
театру. Автор книги «Із сімейної хроніки Марка Кропивницького. Спогади про батька»
(К., 1968).
13
Гуковський Григорій Олександрович (18.IV (1.V) 1902 – 2.IV.1950) – російський
літературознавець, професор Ленінградського і Саратовського університетів, дослідник історії російської літератури XVIII – ХІХ ст., творчості О. Пушкіна та М. Гоголя.
Очолював в Інституті російської літератури АН СРСР групу науковців, яка вивчала
особливості розвитку російської літератури XVIII ст. Репрсований у 1949 р. і посмертно
реабілітований.

Марина Ковтун
ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ІСТОРИКІВ-АРХІВІСТІВ
НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «АРХІВИ УКРАЇНИ»
(середина 1940-х – початок 1950-х рр.)
Питання підготовки і перепідготовки кваліфікованих кадрів для архівної галузі України є досить актуальним. Підготовка фахівців істориківархівістів здійснюється на історичних факультетах вищих навчальних закладів, оскільки не створено самостійного інституту чи центру з підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів.
Починаючи з 1930-х рр. – періоду масових репресій, багато відомих
архівістів було заарештовано, велику кількість звільнено з роботи. Переслідувань зазнали такі видатні теоретики й практики архівної справи, як
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В. О. Романовський, В. О. Барвінський, О. Г. Водолажченко та ін.1 Їхню
діяльність було засуджено, а наукову розробку теоретичних питань архівознавства припинено. На місце репресованих архівістів прийшли партійні
функціонери, які не мали належної підготовки й не могли сприяти розвитку
архівознавства. У цей складний час в архівних органах і держархівах
республіки залишилась незначна кількість працівників з досвідом архівної
роботи. Існували суттєві недоліки у підборі і розстановці кадрів. Посади
начальників відділів, старших наукових і наукових співробітників займали
люди, які не мали спеціальної освіти, а іноді і взагалі не мали вищої освіти.
Архівну галузь було остаточно централізовано, а пріоритетне право готувати кадри для архівних установ усього Радянського Союзу отримав
Московський державний історико-архівний інститут (МДІАІ), який здійснив
вагомий внесок в архівне будівництво в Україні. Ф. П. Шевченко,
С. О. Яковлєв, Л. З. Гісцова, Г. Ф. Дяченко, Г. Ф. Ласло, К. Є. Новохатський, Г. В. Портнов, І. В. Субботіна та багато інших випускників інституту
поповнили кадри архівістів України.
У післявоєнний період гостро постало питання про підготовку кадрів,
про забезпечення архівних органів висококваліфікованими кадрами. Адже
сотні архівістів загинули на фронтах, у партизанських загонах, у підпіллі,
деяких було вивезено до Німеччини, а досить значна частина архівних
співробітників разом з архівами ще перебувала в евакуації у східних районах СРСР. Документи, що утворилася під час війни, вимагали негайної
концентрації в архівосховищах, а розпорошеність і невпорядкованість архівних фондів довоєнного часу, потребували додаткових кваліфікованих
спеціалістів. В Україні, згідно з постановою РНК УРСР від 31 серпня 1944 р.
«Про заходи до створення документальної бази з історії України та історії
Вітчизняної війни і впорядкування архівного господарства УРСР» окремим
пунктом дозволялось відновити роботу історико-архівної аспірантури при
ЦДІА УРСР у м. Києві у кількості 5 чоловік, а на історичному факультеті
КДУ ім. Т. Г. Шевченка підготовку істориків-архівістів зі студентів випускних курсів у кількості 15–20 чоловік. Як зазначав В. І. Стрельський, ця
постанова довгий час не була офіційно організаційно оформлена у відомстві
Міністерства вищої освіти і лише 1948 р. спеціальним наказом був
затверджений історико-архівний відділ при історичному факультеті
Київського державного університету та внесені зміни до уставу Київського університету2.
Чому ж саме у Київському університеті? На думку теперішніх викладачів кафедри архівознавства, для цього було кілька причин. По-перше,
враховувалося, що це столичний університет, який знаходився під пильним наглядом республіканської влади. По-друге, у Києві знаходилися основні центральні державні архіви й органи управління галуззю. По-третє,
Київський університет, у порівнянні з іншими, мав кращі умови, педагогічні
кадри, досвід та навчально-матеріальну базу3.
3 жовтня 1944 р. підписано наказ про створення на історичному факультеті історико-архівного відділу та кафедри архівознавства4. Восени
кафедра була укомплектована викладачами. Завідувачем став Ф. П. Шев67
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ченко, старшими викладачами В. І. Стрельський і А. Й. Грінберг.
Таким чином, в Україні було створено другий центр з підготовки кадрів
істориків-архівістів після МДІАІ.
Науковими керівниками в історико-архівній аспірантурі при ЦДІА
УРСР у м. Києві стали досвідчені історики-архівісти А. О. Введенський,
М. А. Рубач і К. Г. Гуслистий. Тісний зв’язок кафедри з архівними установами дозволив піднести навчальний процес на високий науковий рівень.
На 1 січня 1945 р. у держархівах України працювало 1444 архівісти.
Недокомплект становив 645 чоловік. Серед начальників центральних,
обласних архівів були лише 1 кандидат історичних наук та 19 чоловік із
вищою освітою5. З осені 1945 р. завідувачем кафедри архівознавства та
допоміжних історичних дисциплін став В. І. Стрельський, який вперше
порушив питання про кадри на Республіканській нараді керівних працівників архівних органів МВС УРСР (17–20 травня 1949 р.). У 1945 р. він
виступив з ініціативою створення при кафедрі історико-архівного гуртка і
сам його очолив. Багато з гуртківців стали згодом відомими науковцями.
Головним у роботі кафедри стало намагання якомога більше наблизити
навчальний процес до практичної роботи архівів і ознайомлювати студентів
з усіма нововведеннями в архівній галузі. Одночасно велика увага
приділялася наданню методичної допомоги студентам в організації науково-дослідної роботи. З цією метою колектив кафедри розробив підручники та навчальні посібники. Більшість із них були написані самим
В. І. Стрельським6 .
Крім загальних дисциплін, студенти архівного відділення вивчали ще
12 спеціальних курсів: джерелознавство, методику і практику архівної
справи, історію архівної справи в СРСР, архіви іноземних держав, археографію, палеографію тощо7.
На початку 1950-х рр. кадрова ситуація в архівних установах поліпшилася. Підвищенню ділової кваліфікації архівістів та обміну досвідом сприяв
і власний друкований орган – Науково-інформаційний бюллетень Архівного
управління МВС УРСР, заснований у 1947 р. Протягом 1945–1954 рр. на
роботу в архівні установи республіки було прийнято 120 молодих спеціалістів
з вищою історико-архівною освітою (в тому числі 93 чол. – випускники КДУ),
а 18 співробітників державних архівів захистили кандидатські дисертації,
закінчивши історико-архівну аспірантуру8.
Таким чином, проблема підготовки кадрів архівістів особливо гостро
постала після війни, що було зумовлено втратами архівістів у ході війни,
репресіями українських архівістів у 1930-х рр., а також збільшенням обсягу
архівної роботи через руйнування архівних установ, втратою та розпорошеністю значної частини архівного фонду республіки. Для вирішення цієї
проблеми було створено історико-архівний відділ і кафедру архівознавства
при КДУ, а при ЦДІА УРСР у м. Києві відновлено діяльність архівної
аспірантури. Завдяки успішно організованому навчальному процесу на
архівному відділі і в аспірантурі університету до 1956 р. вдалося підготувати понад сотню кваліфікованих спеціалістів для архівних установ. Крім цього,
Архівне управління УРСР та окремі архіви налагодили навчання кадрів
68

Наука і культура

безпосередньо на місцях шляхом організації гуртків, курсів, нарад тощо, які
проводилися кожного року. Проте, на середину 1950-х рр. проблема
підготовки архівістів і укомплектування архівних установ республіки
співробітниками залишалась актуальною, оскільки нові, більш складні
завдання вимагали й нових підходів до кадрових проблем.
У поданому нижче документі відображено досвід роботи з підготовки кадрів істориків-архівістів кафедри архівознавства Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка наприкінці 1940-х рр. Документ публікується із збереженням стилістики та орфографії оригіналу.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. В. И. СТРЕЛЬСКОГО
НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СОВЕЩАНИИ РУКОВОДЯЩИХ
РАБОТНИКОВ АРХИВНЫХ ОРГАНОВ МВД УРСР (17–20 мая 1949 г.)
(зав. Кафедрой архивоведения Киевского гос[ударственного]
Университета им. Т. Г. Шевченко)

Одним из определяющих условий успешной работы наших архивных
органов, как научно-исследовательских учреждений, является вопрос
о кадрах. Кадры квалифицированных работников в архивной системе решают всё.
Почин, о котором говорил т. Стыров1, почин москвичей по созданию
бригад отличного качества, должен быть распространен на все архивы
Советского Союза. Но решить этот вопрос можно только при систематической работе старых кадров над повышением своей деловой квалификации и при обеспечении архивных органов новыми высококвалифицированными кадрами.
Мне кажется, что в архивной системе, поскольку мы имеем дело
с первоисточниками, с документами исключительной ценности, утеря которых однажды является утратой их навсегда, не может быть вообще
работы малокачественной.
69

Відомості про авторів

Таким образом, весьма остро стоит вопрос о подготовке кадров, об обеспечении наших архивных органов высококвалифицированными кадрами.
На Украине по постановлению Совета Народных Комисаров от 31 августа 1944 г. Было разрешено организовать подготовку кадров историков-архивистов при Киевском государственном университете, с правом
ежегодного набора в 15–20 человек. Этим же решением была установлена аспирантура при Архивном управлении в количестве 5-и человек.
Мы уже можем поделиться некоторым опытом в работе по подготовке кадров, так как Киевским государственным университетом
проведено 4 выпуска и готовится 5-й выпуск историков-архивистов.
Я с радостью могу констатировать, что здесь, на этом ответственном
совещании присутствует 12 человек окончивших в свое время историкоархивный отдел исторического факультета Киевского университета.
Наша кафедра архивоведения и вспомагательных исторических дисциплин, наш историко-архивный отдел прошли большой и сложный процесс
организационного укрепления. Нужно сказать, что постановление
СНК УССР долгое время не было официально организационно оформлено
в ведомстве Министерства высшего образования и только в 1948 г. Специальным приказом министра высшего образования был утвержден историкоархивный отдел при историческом факультете Киевского государственного университета и внесены изменения в устав Киевского госуниверситета.
Только что возвратившись из Москвы, я могу с радостью сообщить,
что вопрос о программе историко-архивного отдела рассматривался министром высшего образования тов[арищем] Кафтановым2 и начальником Главного управления университетов тов[арищем] Жигачем3.
Вопрос о нашем отделе разрешен положительно. Утвержден комплект
ежегодного набора 25 человек, с тем, чтобы довести состав этой группы
до нормальной академической группы высших учебных заведений.
В данный момент у нас на историко-архивном отделе учится 75 человек. Есть аспирантура, переданная из Архивного управления в состав Киевского государственного университета. Кафедра состоит из 7 человек
высококвалифицированных специалистов, имеется постоянно работающий
историко-архивный кружок, который ведет научно-исследовательскую работу по проблематике, разрабатываемой кафедрой в целом.
Учебный план состоит из большого объема обще-исторических специальных дисциплин, архивоведческих: история архивного дела в России
и в СССР, история архивного дела на Украине, археография, история
государственных учреждений, дипломатика, геральдика, сфрагистика,
метрология, хронология, палеография и др.
Разрешен вопрос о включении в учебный план историко-архивного
отдела до 900 часов на курсы специальных исторических дисциплин.
Товарищи, мне хотелось бы поднять снова вопрос, затрагиваемый
уже здесь тов. Варшавчиком, об издании специальных трудов по вспомагательным историческим дисциплинам.
В свое время Ленинградский институт истории издавал такие труды.
Это весьма важный вопрос, но он не находит еще достаточного к себе
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внимания. Научная продукция кафедры архивоведения Киевского госуниверситета, студентов историко-архивного отдела и аспирантов с большим трудом пробивает себе дорогу в Записках университета. Мне думается, что нужно сейчас нам со всей остротой поставить вопрос об издании специальных трудов по теоретическим вопросам архивной работы.
Пользуясь присутствием на этом совещании руководителя Главного
архивного управления, я должен поднять вопрос о систематическом издании трудов по вспомагательным дисциплинам. Вся острота вопроса
состоит в необходимости разработки этих дисциплин заново, в необходимости противопоставить принципиально новое исследование этих вопросов традициям прошлого в России и шовинистическим и экспансионистским традициям в Западной Европе.
Нам сейчас, разрабатывая проблемы специальных исторических дисциплин, все нужно пересматривать заново, строить постановку вопросов
дипломатики, источниковедения, сфрагистики и т. д. на принципах большевистской партийности.
Проблемы архивоведения, истории архивного дела поставлены в направлении показа советского архивоведения, как самого передового в мире. Геральдика, находившаяся раньше в услужении дворянской генеалогии, становится важнейшей отраслью научной экспертизы документальных материалов и их паспортизации; определением их происхождений
и научной исторической критики.
Изучены отдельные важные вопросы по археографии. Члены нашего
историко-архивного кружка выступали уже с 16-тью докладами, из них
4 доклада получили первую премию на общегородских студенческих конференциях и удостоены грамот ЦК комсомола. Это такие доклады, как
«Советское архивоведение – самое передовое архивоведение в мире», «Гербы Советских республик», «Принципы комплектования государственных
архивов», источниковедческий разбор различных письменных памятников,
источниковедческие методы пользования статистикой и т. д.
Все это крайне необходимо товарищам архивистам, но все эти труды мы до сих пор не публикуем, их негде публиковать. Вот поэтому я со
всей остротой хочу поставить этот вопрос перед Главным архивным
управлением, чтобы оно добилось его разрешения перед соответствующими директивными организациями. Передовая статья журнала «Вопросы истории» № 12 за 1948 г., «против объективизма в исторической
науке» указывает, что неуменье критически пользоваться источниками,
связанное с теоретической отсталостью отдельных работников нашей
исторической науки, приводит к серьезным извращениям буржуазнообъективистского порядка. Нам надо остро поставить вопрос об отношении к источникам. И то, что уже сделано в этом отношении, то, что
уже сделано в разрешении этого вопроса, мы не имеем права держать
в ящиках столов. Надо его широко публиковать и делать достоянием
наших советских кадров.
Научно-информационный бюллетень Архивного управления МВД УССР. – К., 1949. –
№ 2 (5). – С. 23–25.
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Стыров В. Д. (1906–1994) – начальник
(1947–1953 рр.), генерал-майор (з 1944 р.).
2
Кафтанов С. В. (1905–1978) – державний діяч, заслужений діяч науки РСФСР,
уповноважений Державного комітету оборони по науці, що 10 квітня 1946 р. перетворений на Міністерство вищої освіти СРСР.
3
Жигач К. Ф. (1906–1964) – професор, начальник Головного управління університетів (ГУУ), член колегії МВО СРСР.
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Юлія Коник
УЧАСТЬ ЗЕМЛЕМІРІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ
МЕЖОВОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ АТЛАСУ
НОВОРОСІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 1797 р.
Наприкінці ХVIII ст. в Російській імперії вже усталилася традиція,
перейнята від європейських країн, дарувати монархам атласи, супроводжувані статистичними та економічними описами. Ці зібрання карт і планів,
на дорогому олександрійському папері, розкішно оздоблені й орнаментовані, були коштовними подарунками. Створення атласів мало на меті як
суто практичні інформаційні цілі, так і реалізацію амбіцій сановників, які
прагнули у вигідному світлі подати свою діяльність перед вінценосними
особами. Сприятливі можливості для такої демонстрації власної активності
склалися на Півдні, який тільки-но починав цілеспрямовано заселятися і
освоюватися. Адміністративно-територіальний устрій південних земель
імперії часто змінювався, кордони повітів тривалий час не були чітко
визначеними, повіти інколи мали паралельні назви. Траплялося так, що їхні
жителі не знали достеменно, як саме зараз називається та частина
держави, де вони мешкають. Певну долю сум’яття внесло і створення
указом Катерини ІІ від 27 січня 1795 р. Вознесенського намісництва, до
складу якого увійшли Єлисаветградський, Новомиргородський та
Херсонський повіти, виділені з Катеринославського намісництва, а також
придбана від Оттоманської Порти Очаківська область та частина земель
Брацлавської губернії, приєднаних після розділів Речі Посполитої.
Межуванням цього досить химерного утворення займалася
Вознесенська межова експедиція. Її штат складали губернський землемір, двоє землемірів експедиції та дванадцять повітових землемірів,
і при кожному з них по одному помічнику. Вона мала подвійне підпорядкування: намісницькому правлінню та Межовому департаменту Сенату. Зрозуміло, що такими нечисленними кадровими силами процес
межування на цих величезних територіях протікав дуже повільно і важко. Особливо напружена ситуація склалася в Очаківській області, де
землевласники, отримавши білети на володіння землею, не могли дочекатися її відмежування землеміром і починали заселяти та обробляти
чужі ділянки. Казенні поселення виникали на поміщицьких землях, поміщики врізувалися у державні землеволодіння. Це нерідко призводило до
суперечок і навіть сутичок.
72

Історія установ

Після смерті Катерини ІІ процес адміністративного перекроювання
карти імперії отримав новий поштовх від Павла І. Вже у грудні 1796 р.
намісництва, у т. ч. і Вознесенське, були ліквідовані, а їхнім присутственним місцям було відведено строк до 1 травня 1797 р., щоб упорядкувати
та передати справи своїм наступникам – губернським органам. 26 лютого
1797 р. генерал-прокурор О.Б.Куракін повідомив губернаторам про бажання імператора мати детальні атласи усіх губерній. У зв’язку з цим на
початку березня новоросійський військовий і цивільний губернатор
М.М.Бердяєв наказав частині землемірів уже скасованої Вознесенської
межової експедиції взяти участь у складанні атласу новоствореної Новоросійської губернії (див. док. 2). Останні мали виконати напружену величезну роботу у стислий термін у додаток до виконання своїх основних обов’язків. Як професіонали вони усвідомлювали, що підготовлений ними новий
атлас застаріє ще до завершення праці над ним, оскільки плани і описи повітів,
які були у них на руках, уже не відповідали реаліям після переділу повітів
(див. док. 4). За межовими правилами кожна земельна дача мала свій
порядковий номер на генеральному плані конкретного повіту і губернії, і
при значній зміні територіального устрою ця номерна система змінювалася, а за короткий час якісно зробити це було просто неможливо.
Наприкінці березня 1797 р. група у складі семи землемірів та шести
землемірських помічників Вознесенської межової експедиції вирушила
з Новомиргорода до колег у Катеринослав для спільної роботи над атласом. Частина з них за приписом новоросійського губернського землеміра
П. С. Чуйка відразу вирушила по повітах складати плани міст та збирати
додаткові відомості. Губернатор М. М. Бердяєв наказав градоначальникам і нижнім земським судам усіляко сприяти землемірам в отриманні
потрібної інформації (див. док. 6). Крім того, при складанні атласу Новоросійської губернії широко використовувалися економічні та статистичні
відомості, раніше зібрані землемірами в ході виконання численних завдань (див. док. 1). Також запозичувалися відомості із попередніх атласів,
а таких не бракувало: атласи Катеринославського намісництва 1784, 1787,
1793, 1795 рр. та Вознесенського намісництва 1795 р.
Атлас Новоросійської губернії доводили до кінця вже землеміри Новоросійської межової експедиції. Його було завершено наприкінці 1798 р.
Проте невдовзі і він втратив актуальність. Адже у 1802 р. Новоросійську
губернію було поділено на Миколаївську (майже одразу перетворену на
Херсонську), Катеринославську і Таврійську губернії та розпочався вже
звичний процес складання нових атласів. Зрозуміло, що таке часте і поспішне продукування атласів в умовах постійних адміністративно-територіальних змін дискредитувало саму ідею їхнього призначення та знижувало їхню інформаційну цінність. Проте вони все ж залишаються унікальними зібраннями надзвичайно різноманітної інформації для дослідження
історії України ХVІІІ ст.
Атлас Новоросійської губернії, як і попередні та наступні атласи південних земель, зберігається нині у Російському державному військовоісторичному архіві. А от документи, що відобразили його створення,
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відклалися у документах фонду Херсонської губернської креслярні, який
нині зберігається у Державному архіві Херсонської області. Це – оригінали приписів правителя Вознесенського намісництва, указів Вознесенського намісницького і Новоросійського губернського правлінь, оригінали та
чернетки рапортів і листування губернських та повітових землемірів. Вони
є чи не найповнішим зі збережених комплексів документів стосовно створення атласів південноукраїнських земель останньої чверті ХVІІІ ст.
Нижче публікуємо кілька документів, які містять відомості про вимоги до змісту, технічного боку виконання та історії створення атласу
Новоросійської губернії. Тексти документів подано з максимальним збереженням орфографії. Окремі авторські викреслення у текстах документів
не обумовлено. Надрядкові літери внесено в рядок, вставки набрано меншим шрифтом. Для кращого візуального сприйняття текстів чернеток кінця
ХVІІІ ст. вставлено пробіли між словами, проставлено розділові знаки,
подано власні назви з великої літери. Тексти документів № 1, 4 поділено
на абзаци. Нерозбірливі слова позначено <…>.

№1
РАПОРТ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МЕЖОВОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ
ВОЗНЕСЕНСЬКОМУ НАМІСНИЦЬКОМУ ПРАВЛІННЮ
З ВІДОМОСТЯМИ ПРО МІСТА, ЯКІ УТВОРИЛИСЯ
З КАЗЕННИХ СІЛ У ПЕРІОД ІСНУВАННЯ НАМІСНИЦТВ
16 січня 1797 р.

Присланным из оного наместнического правления указом от 10 сего
генваря под № 1155-м, последовавшим по предложению Его сіятелства
Г-на Генерал майора Правытеля сего наместничества и ковалера Князя
Петра Николаевыча Оболенского, а к нему по отзыву Его сіятелства Гна Генерал порутчика и разных орденов кавалера Князя Алексея Борисовыча Куракина, о выполнении Высочайшаго Его Императорскаго Величества повеления о немедленом собрании сведеній о городах1, которые
при учрежденіи наместничеств ис простих казенных селеній переименованы, ест ли во оных доныне какія либо заведенія коронной каменныя или
деревянныя строенія и какія именно, объстроились ли самія городскія
жители хотя не по планам, но пристойныя городам строением, снабжены
ли выгонамы и землями, которыя городам предоставлены, можно ли их
действытелными городами2 назват и имеют ли они какія либо для торговли удобности, сей Экспедиціи велено учинить по делам самовернейшую выправку о городах, которыя при учрежденіи наместничеств ис простих казенных селеній переименованны, снабжены ли они выгонамы и землями, которыя городам предоставлены, можно ли их действителными
городами назвать и имеют ли они какія либо для торговли удобности, то
есть в каком разъстоянии от городов и портов при каких имено речках,
имеется ли по оным из каких мест и с чем именно судоходство, в какое
времья и какіе торги, каких удобностей и выгод естественые положеніи
земли городов за выправкою чего; при учрежденіи наместничеств из прос74
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тих казенных сел обращены в города, и имено Новомиргородского уезда
шанец Новомиргород при возъстановленіи Екатеринославского наместничества в 1784 году назван уезднім городом, которой отошел при возстановленіи в Вознесенское наместничество с местным его положением
и землею, значаещеюсь числом по ведомостям и генералной карте 11 647
десятын с неудобною3, коя в натуре показанна с давных времен копцами,
но выгону яко городу принадлежащую пропорцию по силе межевой инструкции с того количества не вымежеванно, а остается совместно, положение ж оной городской земли по течению состоит с левой стороны речки Виси, на коей устроен от казны мост, судового ж хода не бывает, город
изобылует купечеством и мещанством, торги и ярмонки бывают изрядные, навозят красные, шелковіе, пушные и другіе разные товары и много
доставляют к продаже леса, годного к строенію, и прочей надобности, принадлежащей к хозяйственым обзаведениям. Разъстояніем оной от портоваго города Николаева 276, Херсона 289, Береслава 360, в котором состоит
казенный мост чрез реку Днепр в Таврическую область, до Очакова 304,
до Одессы 390 верст. Выстроин регулярно и вид имеет хорошого города.
Еленского уезда село, именуемое Балта, при возъстановленіи Вознесенского наместничества названо 1795 года уездным городом Еленским,
которой состоит по правой стороне речки Кодими, присудственые ж места разъположенны в присоединеном от бывшей Полши к Россіи в местечке владенія князя Любомирского, именуемом Юзефограде, которое
по покупле казенном ведомстве состоит, земля ж под оным городом Еленским определена толко по правой стороне реки Кодими в приобретеной от
Порты Отаманской области числом с поселеными на той округи казенными пятью селами 19720 десятын и неудобная, судоваго хода по означенной речке не имеется, а состоят мучные водяные мелныцы. Купечества и мещанства по новости мало, ярманков нет, а торги в редкость собыраются. Выстроен регулярно, выгонной же земли подълежащого числа особо по пропорціи усадбы еще не вымежеванно. Растояніем оной до
городов Дубосар 87-м, Григориополя 102, Тирасполя 145, до портовых
Одессы 280, Овыдыополя 317, Очакова 342, до Ныколаева 272 версти.
Уезда Тирасполского приписной город Новые Дубосары при востановленіи ж наместничества Вознесенского назвал приписным, а до приобретения и по обретеніи от Порты Отоманской области называлось местечком
Новые Дубосари, под которое назначенно земли с окружными казенными
12 селами и деревнями 28470 десятын с неудобною. Выгоной же по припорціи усадбы еще не вымежевано. Земля положеніе свое имеет по левой
стороне реки Днестра, по которой реке плоскодоными судами из Молдавіи
и Бесарабіи судовой ход производится и доставляется плотами лес. Чрез
реку ж Днестр против молдавского села Криулян переправа на судах имеется и при оной учрежденая таможенная застава. Жители того города купцы и мещаны, имеют промисли в торговле разными товарами и шипотиной4 <…>, торги во оном бывают, разъстояніем от городов и портов, и имено до Григорополя 15, Тырасполя 58, Одесы 193, Овыдыополя 230, Очакова
279, Николаева 289 верст. Вид его и строеніе <…> новости обзаведенія.
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Бугского козачего полку казеное село Соколы при возтановленіи
наместничества Вознесенского названо губернским городом Вознесенским. Земля оного положеніе имеет по левой стороне реки Буга,
которой состоит совместно с казеным бугских козаков селом,
именуемым Ровцы, 15 000 десятын с неудобною. Строеніе оного
крестянское и весма малое, и вид оного деревенской. Купечества и
мещанства весма мало. Торг бывает редко, а ярманков вовся нет, и
жители оного в разных надобностях, а особливо в лесе к строенію и
обогреванію терпят крайней недостаток. Судоходство ж по реке Буге
хотя и может быть от Херсона, Очакова и Николаева, но по вышедшим
косам и отмелям весма с великим затрудненіем, а от вершины той
реки протекающе с Браславской губерніи за каменыстым порогом
вовся не бывало и быт не может. Растояніем от портовых городов до
Николаева 88, Очакова 146, Херсона 153.
В части ж возвращенной от бывшей Полши к Россіи при возтановленіи наместничества Вознесенского названы уездными городами, а имено
Чигрин, которой состоит по правой стороне речки Тясмини, судового хода
по оной нет.
Черкасы по правой стороне реки Днепра, по коей судоходство производится и доставляется с вершины оного разной строевой и корабелной лес.
Екатерин, прежде именовалося местечко Калниболот, состоит положением по правой стороне речки Гнилого Тикича.
Олгополь прежде сего назывался Чичелник помещика князя Любомирского, а ныне по купле состоит к казеном ведомстве, при речке Саврани судоваго хода нет купечества и мещанства мало, и по болшей части
купечество из евреев. Промыслы ж жителей показаных городов имеет
разными шипотиними товарами, а некоторые упражняются в хлебопашестве. Строеніе оных городов нерегулярное простое и городского вида не
имеют. Сколко ж под каждым земли имеется за неснятием в натуре неизвестно и особо выгоніе земли по пропорціі усадебных мест не вымежевано. <…> по карте, что показаных городов в окресности лес к строенію
годной есть и изобилно. Для того о вышепрописаном сія межевая экспедиция оному наместническому правленію доносит.
Держархів Херсонської обл., ф. 14, оп. 1, спр. 338, арк. 22–24 зв. Чернетка.

№2
ПРОПОЗИЦІЯ ВИКОНУВАЧА ОБОВ’ЯЗКІВ ПРАВИТЕЛЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО
НАМІСНИЦТВА Д. Ф. ГЛІНКИ ВОЗНЕСЕНСЬКІЙ МЕЖОВІЙ ЕКСПЕДИЦІЇ ПРО
ПОЧАТОК РОБОТИ НАД АТЛАСОМ НОВОРОСІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
4 березня 1797 р.

Его Высокопревосходительство господин Генерал Лейтенант Новороссійской вице Губернатор и кавалер Николай Михайлович Бердяев в отношении своем ко мне от 26-го февраля знать дает, что господин тайный
советник Генерал Прокурор и кавалер Князь Алексей Борысович Куракин сообщил ему, что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благо76
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угодно иметь екземпляры атласов каждой губерніи со означеніем межевых деленій каждаго селенія межеванного особою межею с полным и подробным описаніем, для чего Его высокопревосходительство и требует по
Вознесенской губерніи сведеній, объясненных в записке, с которой у сего
точная прилагается копія, вследствіе чего Вознесенской Межевой Экспедиціи предлагаю, чтоб она не оставила в точности по оной записке выполнить и потом мне доставить, представя равно и сем человек землемеров, чисто работающих, да столько же помошников, чисто пишущих,
которых Его высокопревосходительство к себе требует.
Дмитрій Глинка
Держархів Херсонської обл., ф. 14, оп. 1, спр. 343, арк. 20. Оригінал.

№3
ЗАПИСКА ВОЗНЕСЕНСЬКІЙ МЕЖОВІЙ ЕКСПЕДИЦІЇ
ПРО ВИМОГИ ЩОДО ЗМІСТУ ПЛАНІВ ТА ОПИСІВ ДО АТЛАСУ
[4 березня] 1797 р.

Записка
1. Генеральное описаніе бывшей Вознесенской Губернии, пространства оной, рек судоплавательных, откуда и где протекают и куда впадают,
также и малых речек и по оным мельниц, какіе промыслы по рекам производятся, в приморских местах и судоплавательных реках описать гавани, какіе строятся на оных и где именно суда и отправляются торги, свойства земли, о лесах, какого оные роду, нет ли руд, мраморов и других
минералов, какіе фабрики и заводы, зверы и птицы, и в реках и в речках
рыбы, и в каких местах рыбные ловли, казенные или партикулярные5,
свойства воды.
2. Уездные планы в пять верст6 с назначеніем на оных и изъясненіем особыми красками казенных селеній, малороссійских, экономических7,
однодворческих8 и буди еще сыщутся какого рода другіе по роду их, что
и в ведомостях, при каждом номере писать также и пустопорозжие земли
означать, означать особою же краскою.
3. Планы уездных и приписных городов, как оные ныне существуют, каким же городам прожекты ВЫСОЧАЙШЕ конфирмованы, то с оных
и копіи засвидетельствованные, на коих отличить особыми колерами публичные и казенные зданія, фабрики, заводы, церквы и монастири, каменные ли или деревянные, и обивательское строеніе.
4. К уездным планам ведомости с показаніем в каждом селеніи по
последней [1]795 года ревизіи дворов, душ мужеска и женска полов,
в городах какой гилдіи особо сколько купцов, ремесленников и мещан,
показать как при городах, так и в каждом казенном или помещичьем
селеніи особо сколько в году ярмонков, в каком более жители промисле
обращаются или хлебопашцы, или же оброчные, о государственных крестьянах, чем оные зажиточные, сколько пахатной, лесной, сенных покосов, неудобной и под усадьбою земли десятин, какого рода мельницы,
заводы и грунт земли.
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5. Особую ведомость приложить казенным и помещичьим землям,
сколько оных отмежевано и планов выдано, сколько отмежеванных, на
кои планов не выдано, и сколько неотмежеванных и пустопорозжих.
Д. Глинка
Держархів Херсонської обл., ф. 14, оп. 1, спр. 343, арк. 21–21 зв. Засвідчена копія.

№4
РАПОРТ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МЕЖОВОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ
ВОЗНЕСЕНСЬКОМУ НАМІСНИЦЬКОМУ ПРАВЛІННЮ
ПРО ЗАСТАРІЛІСТЬ НАЯВНИХ У НЕЇ ВІДОМОСТЕЙ
У ЗВ’ЯЗКУ З НОВИМ ПОДІЛОМ ПОВІТІВ
[Кінець] березня 1797 р.

Присланным из оного наместнического правления указом от 20-го
сего марта под № 7808-м, последовавшим по сообщению Новороссийского губернского Правленія, прописано
первое, генералную географическую карту всей губернии с разделением на уезды, которых границы отделить различнимы краскамы,
второе, план губернского города со всемы строениямы и описанием каждого какие есть публичные или казенные зданія, как то фабрики, заводы,
церкви, монастири и протчие, коим, ежели возможно, приложить планы,
третье, буди прожектирован город к перестранки по новому плану,
которой конфирмован, то приложить план,
четвертое, пред каждим уездним планом положить план уездного города, на таком основании зделанным, как и губернской, с приложением
буди можно выдов,
пятое, планы всех уездов показать, ежели можно, на одном листе,
означив каждого селения межи, что ежели будет очень мелко, то разделит
оныи на столко частей, на сколко нужно, чтоб частныя дачи были не весма мали. В таком случаи сначала должен быть генералной та пограничной план уезда, разделенной на части, которые должны быть отделены
одна от другой особимы колерамы и означены болшими рымскимы числамы, и кои будут уже межеваныя с показанием границ всех дач. Каждая
дача должна иметь свой номер или число, таким образом можно будет
видеть как общую связь, так и фыгуру каждой дачи,
шестое, ежели же и тогда каковыя дачи выйдут чрезвичайно мелки,
таковыя выносить на особливой лист под теми же номерамы или числамы, дабы всякой дачи можно было выдеть настоящие межи,
седмое, к сему атласу должно быть описание каждой губернии порознь смежностей ея или места сошествии земли, рек судоплавателных,
откуда и где пратекают и куда впадают, какия строятся на оных и где
именно суда и отправляются торги, также и малих рек и мелниц, какие
рибы, звери, птицы; промесли, торговли, ярмонки какие, болшею частю
крестьяне оброчние ли или хлебопашенныя и чем промишляют; нет ли
руд, мраморов и других минералов, какие фабрики, заводи, есть ли леса и
какого рода, и протчия нужныя сведенія и описаніи,
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восмое, также и каждого уезда особое описание со означением по
намерам всех дач и с показанием состояния оных, например дача № 1-й
такого то помещика, в ней столко крестьян, мужеска пола столко, женска
столко, десятин пахатной, лесной, сенних покосов, неудобной под селениямы земли, словом, все подробности, чем крестьяне промишляют, какіе
зажиточны, не бывают ли ярмонки или торги, равним образом описать и
все дворцовыя дачи, в конце тома сего составить алфабит всем селениям
для скорого оним приисканія, равно и всех владелцов фамилиям, дабы
сыскав владелца, можно было выдеть противу его все дачи по намерам,
коими он в том уезде владеет; равно под названием экономических все
экономическия и дворцовые все; буди есть где однодворцы, также
показивать, в каких именно селениях и по сколку, пополосные ли имеют
владенія земли или отделенное,
девятое, в городах показивать, сколко какой гилдии купцов, ремесников, мещан, словом, обо всех и подробностях,
предписано противу вышепрописанного сочинив все то требуемое
с подробним о том описанием, как значится в записке, прислати во оное
правление как можно поспешнее. – А ПО СПРАВКЕ в сей экспедиціи
оказалось, что господин статский советник правящий должность правителя Вознесенского наместничества и кавалер Дмитрій Федорович Глинка присланным в сию экспедицію сего марта от 4 числа предложением,
последовавшим по отношению Его высокопревосходителства Г-на генерал лейтенанта новороссійского военного губернатора и кавалера Николая Михайловича Бердяева с приложением таковой, как выше прописана,
записки предписать изволил в точности по оной записки выполнить и потом ему, господину Глинке, доставить, по которому предписанію, так как
сей экспедиціи нужно иметь о городах Одессе, Овыдиополе, Очакове,
Николаеве и Херсоне, ест ли во оных гавани и какие, военние или купеческие, какие строятся на оных и где именно суда, производятся ли торги,
какие фабрики и заводы, также о всех по Вознесенской губерніи казенных и помещичьих людях, записанных по последней [1]795 года ревизіи,
сколко дворов, мужеска и женска пола душ во всех городах порознь, какой гилдіи особо купцов, ремесников и мещан, сколко как в городах, так и
в других казенных и помещичьих селениях в году бывает ярмонков, и в
каком болше жители обращаются, государственныя крестьяне чем оныя
зажиточные, сколко где в уездах и по каким речкам мучных и других
каких мелниц нужно от городничих и ныжных земских судов о вышепрописанном сведенія. Поелику так как по болшой части еще в Вознесенской
губерніи земли не размежеваны, то потому без доставленія
настоящаго сведенія, к описанію требуемого примечанія чинить крайне
невозможно, то потому от сей экспедиціи марта 6 под № 134-м представленно Его высокородію господину статскому советнику и кавалеру Глинке рапортом и прошено о доставленіи вышеписанных сведеній по городам
городничим, а по уездам земским судам учинить предписаніе, дабы оныя
как можно скорея прислали б, или не благоугодно ли будет, так как вышепрописанное описаніе требуется по одной Вознесенской губерніи, а ныне со
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всего выдно, и особливо с предписанія военного губернатора Г[осподи]на
генерал лейтенанта от инфантерии и кавалера Николая Михайловича
Бердяева, что уже уезды разделены по новому положению, следователно
и описанія в тех прежных уездах не могут в своем месте быть, да и на
планах номера дачам нет не те выйдут и может учинится чрез то медленность и неверность, ибо как примечателно, что атлас, требуемой к
представленію Его императорскому величеству, долженствует быть по
новому разделенію Новороссійской губерніи, да и дела по сей экспедиции
велено отдать губернскому землемеру Чуйку отправиться в Екатеринослав
со всеми землемерамы и помошникамы, но и поныне на то резолюціи не
последовало, а от прочих мест требуемые сведенія не доставлены в сию
экспедицію, планы ж уездные и городовіе зделаны толко за недоставлением <…>, о чем отнесено к Его высокородію Г[енерала]м статскому
советнику Дмитрію Федоровичу Глинке и Его Высокопревосходителству
Николаю Михайловичу, о чем сія экспедиція Вознесенскому наместническому правленію сим доносит.
Ко окончателной деятелности атласа остановка учинилась.
Держархів Херсонської обл., ф. 14, оп. 1, спр. 323, арк. 18–21. Чернетка.

№5
РАПОРТ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МЕЖОВОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ
ВИКОНУЮВАЧУ ОБОВ’ЯЗКІВ ПРАВИТЕЛЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО
НАМІСНИЦТВА Д. Ф. ГЛІНЦІ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ ЗЕМЛЕМІРІВ
У КАТЕРИНОСЛАВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ АТЛАСУ
29 березня 1797 р.

Во исполненіе повеленія вашего высокородія, последовавшаго в Сію
Експедицію сего марта от 4 числа под № 21-м наряженіе с сей Експедиціи
к отправленію в город Екатеринослав сем уездных землемеров: порутчик
Горбаненко, подпорутчик Тамилин, шихмейстер9 Ивков, городовой секретарь Мешков; Холодилов, Тюнков, Горшков и Сатаров, да помощники
Бураков, Андрузскій, Шаржинскій, Мартос, Ревуцкій и Мешков, равно
учиненныя в сей Експедиціи уездныя и городовыя планы, разграниченные разными колерами с ведомостью, и отмежеванным землям особым
камералным описаніем10 и присланными из Вознесенского наместнического правленія состоянію городов, в них заводам, яко то фабрикам и казенным разным строеніям и протчему ведомости, поручая все оное на
доставленіе по отправленію вашего высокородія землемеру Холодилову,
Межевая Експедиція представляет, донеся при том, что по отправлении
сего числа, поруча в смотреніе Межевую Експедицію с делами и остающимися последним числом землемерами 5-ю да помощникамы 2-мя человеками землемеру прапорщику Орановскому, а сам по силе полученного 27 числа сего месяца от Его высокопревосходительства Господина
Генерал Лейтенанта Новороссійской Губерніи военнаго и гражданского
Губернатора и кавалера Николая Михайловича Бердяева повеленія по самонужнейшей казенной надобности в город Одессы отбыть имею с зем80
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лемером капитаном Зерваницким, о чем вашему высокородію честь имею
донести. Губернскій землемер майор Иван Пиварович.
Писмоводител Андрей Войнаревский
Держархів Херсонської обл., ф. 14, оп. 1, спр. 342, арк. 23–23 зв. Чернетка.

№6
ВІДНОШЕННЯ НОВОРОСІЙСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО
ЗЕМЛЕМІРА П. С. ЧУЙКА ВОЗНЕСЕНСЬКОМУ ГУБЕРНСЬКОМУ ЗЕМЛЕМІРУ
І. М. ПІВАРОВИЧУ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ДОДАТКОВОГО СКЛАДАННЯ
ПЛАНІВ ТА УТОЧНЕННЯ НАДАНИХ ВІДОМОСТЕЙ
22 квітня 1797 р.

Его высокопревосходительство господин генерал лейтенант Новороссійскій военный и гражданскій губернатор и разных орденов кавалер
Николай Михайлович Бердяев присланным мне из Елисаветграда сего апреля 13 числа под № 1168-м ордером повелеть изволил отправленных в Екатеринослав от бывшей Вознесенской межевой Экспедиціи сем человек землемеров с шестью помощниками взять в свое видение и все посланные
с оными планы с описанями и ведомостьми принять мне, и по разсмотреніи
их, что по оним еще доставать не будет к сочененію атласов в той самой
точности, как по записке, отосланной ко мне, велено, то немедленно командировать потребное число способнейших землемеров и приказать им дополнить все то, что только еще нужно к тому будет, подтвердя при том со
всевозможною поспешностію окончить сіе. Вследствіе сего предписанія
по разсмотреніи мною тех представленных вознесенскими землемерами
планов найдено: что оних к городам Очакову, Дубосарам и Григоріополю,
как оные ныне существуют, не оказалось, прочим же городам хотя таковые
и имеются, но противу камеральнаго примечанія, особо приложеннаго, оныя
несходны, и никем не подписаны, также городам Тирасполю, Одессе и Овидіополю планов совсем не имеется, сверх того не доставлено сведеній о судах, где какія по рекам строятся, о торгах по оним, мельницах, рыбах, зверах и птицах, торговлях, ярмонках, крестьянах, оброчные ли они или хлебопашцы, о рудах, мраморах, минералах, фабриках, заводах и лесах, о селеніях и числе душ, не показанных по нынешней ревизіи, о ремесленниках
и о прочем, о чем прилагается при сем Вашему Высокоблагородію обстоятельная записка, и для того по сим обстоятельствам к снятію городов
Очакова, Дубасар и Григоріополя командировал я по данным из Новороссійскаго губернскаго правленія на взыманіе под проезд подвод открытым
указам11 землемеров: в первой богопольскаго городового секретаря Мешкова с помощником Мишковым же, а в последнее чигринскаго Горшкова;
для исправленія ж всех планов и дополненій к оним и к ведомостям, надлежащих и сообразно записке Его высокопревосходительства описаній, отправил я со оными по таковому ж открытому указу в город Новомиргород
к Вашему Высокоблагородію черкаского уездного землемера Холодилова, а потому и предписал первым двум по приезде в повеленные места снять оные
вернейшее в самой крайней скорости и сочинить планы, а города Григоріо81
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поля на прожекте, приложенном землемеру Горшкову, назначить только строеніе на тех кварталах, какіе по нынешнему того города положенію застроенны, и по учиненіи того прибыть опять с теми планами в город Екатеринослав; черкаскому же землемеру Холодилову, забрав все ведомости, описаніи и планы, им привезенные, следовать со оными в город Новомиргород
и тамо, поруча их по сему моему отношенію Вашему Высокоблагородію,
под вашим распоряженіем зделать оное на точном основаніи посылаемой
вам записке, которая препровожена мне при ордере от Его высокопревосходительства, и по окончаніи сего благоволите доставить все сіе мне с землемером Холодиловым в город Екатеринослав немедленно. Дабы же в самой крайней скорости доставлены были от кого следует Вашему Высокоблагородію все необходимо к дополненію присланных отътель планов, ведомостей и описаній, потребные к сочиненію для ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА атласов Новороссійской губерніи о крестьянах, ярмонках, торгах, фабриках и о всем, по той записке значащемся сведеніи, и по
требованію Вашему чинено было по сему делу скорое выполненіе, а равномерно и посланным к снятію вышепрописанных городов землемерам оказываемо было от градоначалников тех мест всевозможное пособіе, об оном
от новороссійскаго губернскаго правленія оним градоначалним и нижним
судам указы посланны, и таковым же мне знать дано, с которого и копію
при сем вам прилагаю, о истребованіи же планов городам Тирасполю, Одессе
и Овидіополю, как оные строились под ведомством особого началства,
также и что видов городам не прислано, представил я репортом с приложеніем таковой же записки Его высокопревосходительству.
Пребываю вашего высокоблагородія Милостивой Государь мой покорнейшим слугою Павел Чуйко, губернскій землемер коллежскій асесор
и кавалер.
Держархів Херсонської обл., ф. 14, оп. 1, спр. 342, арк. 25–25 зв., 32–32 зв. Оригінал.
1

Ознакою міста була наявність магістрату або ратуші, поліції та поштової експе-

диції.
2

Під регулярним виглядом мається на увазі чітке планування міст з розбивкою міст
на правильні прямокутні квартали.
3
Непридатна земля – така, що непридатна для сільського господарства: піски, солончаки, болота тощо.
4
Шипотина (щепотина) – тут, очевидно, йдеться про рибопродукти.
5
Партикулярна власність – приватна.
6
П’ятиверсті плани – складені в масштабі 1 англійський дюйм: 5 верст.
7
Економічні селяни – одна з категорій державних селян, яка утворилася з колишніх
монастирських та церковних селян після секуляризації.
8
Однодворці – одна з категорій державних селян, яка утворилася зі служилих людей,
набраних для охорони південних кордонів.
9
Шихтмейстер – гірничий чиновник 14-го класу.
10
Камеральні описи – такі, що містять економічні відомості.
11
Відкриті листи (укази) на проїзд видавалися землемірам губернаторами та губернськими правліннями відповідно до Межової інструкції 1766 р., пункт 117 якої передбачав
надання землемірам обивательських підвід для проїзду та провозу інструментів і паперів
по певній території.
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Валерій Власенко
НЕВІДОМІ ЛИСТИ КОСТЯ МАЦІЄВИЧА
ДО СИМОНА ПЕТЛЮРИ 1920 р.
У 2008 р. виповнилося 135 років від дня народження відомого громадсько-політичного і державного діяча, дипломата, професора кількох російських та українських вищих шкіл, редактора, видавця, агронома Костя Адріановича Мацієвича (1873–1942). Він був не тільки учасником національновизвольного руху кінця ХІХ – початку ХХ ст., коли належав до українських
студентських організацій у Петербурзі і Києві й українських громад у
Полтаві, Саратові, Харкові, та Української революції 1917–1921 рр., а й одним із засновників громадської агрономії1 та представником організаційновиробничого напрямку економічної думки в Росії2.
Проте, якщо дослідники з української діаспори відзначали роль К. Мацієвича у розвитку громадської агрономії, сільськогосподарської економії
та кооперації3, то в СРСР його ім’я згадувалося у відповідному «трактуванні» лише з приводу діяльності на чолі зовнішньополітичного відомства
УНР періоду Директорії4. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. з’явилася
низка енциклопедично-довідкових видань5, робіт біографічного характеру6 та досліджень, в яких розкривалися різні сторони життя і творчості
вченого7, його діяльність на ниві дипломатії8, науки й освіти9, серед української еміграції10, в тому числі у Румунії11.
Незважаючи на посилення останнім часом інтересу до постаті К. Мацієвича, є ще чимало прогалин у дослідженні його біографії, громадськополітичної, науково-педагогічної і культурно-освітньої діяльності, наукової,
літературної та епістолярної спадщини. Одна з них – спільна громадськополітична і державна діяльність Костя Мацієвича з Симоном Петлюрою,
їхнє листування.
Кость Адріанович познайомився із Симоном Васильовичем ще на
початку ХХ ст. у Полтаві. Після закінчення Новоолександрійського інституту сільського господарства і лісівництва у 1898 р. К. Мацієвич декілька
місяців працював у маєтку Янків Ріг (нині в межах села Кириківка Великописарівського району Сумської обл.) цукрозаводчика П. Харитоненка.
Невдовзі переїхав у Полтаву, де обійняв посаду вченого секретаря Полтавського товариства сільського господарства, а з 1900 р. – ще й агронома Полтавського повітового земства. Разом з О. Русовим і Л. Падалкою
організував при товаристві кооперативний відділ, співробітничав у друкованому органі товариства «Хуторянин». Будучи спеціалістом у галузі
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сільського господарства, розробив основні засади земської агрономічної
організації, мережі дослідних установ у губернії, взяв участь у Всеросійському з’їзді з агрономічної допомоги місцевому господарству (Москва,
1901). На останньому поставив питання про необхідність використання
української мови в агрономічній роботі в Україні. Він був членом Полтавської української громади, до складу якої входили М. Дмитрієв, П. Мирний, О. Пчілка, М. Рклицький, Г. Ротмістров, П. Рудченко, О. Русов та ін.
К. Мацієвич керував місцевим українським гуртком гімназистів і семінаристів. На його засіданнях виступали Д. Антонович, М. Русов, Л. Мацієвич, М. Міхновський, які періодично приїжджали в Полтаву. Серед членів
цього гуртка найбільш талановитим, на думку К. Мацієвича, був С. Петлюра12. У 1901 р. останнього виключили з духовної семінарії, і невдовзі він
виїхав на Кубань.
Того ж року через загрозу арешту Кость Адріанович переїхав у Саратов, де протягом п’яти років працював губернським агрономом. Він друкувався у місцевій «Саратовской земской неделе», здійснив наукову подорож
до Франції та Німеччини, опублікував перші книги – «Главные вопросы
повышения с.-х. культуры» (1904) та «Организация мелкого кредита» (1904).
1905 р. брав активну участь у створенні в губернії осередків Всеросійського
селянського союзу, організовував у приміщенні земської управи нелегальні
зібрання селян, був членом місцевої Української громади. З грудня 1905 р.
по травень 1906 р. Кость Адріанович перебував у в’язниці. Після звільнення працював редактором газети «Приволжский край» і восени 1906 повернувся в Україну на Київщину, невдовзі переїхав у Харків.
У 1907–1915 рр. (з перервами) Кость Адріанович був редактором двомовного (російсько-українського) журналу «Хлібороб» і «Южно-Русской
сельскохозяйственной газеты». Він залучив до роботи в українському відділі
журналу Х. Алчевську, С. Дремцова, В. Короліва, М. Кропивницького, І.
Липу, О. Пчілку, А. Терниченка, М. Шаповала. За організацію осередків
Селянського союзу у Саратові був засуджений і з осені 1909 р. до весни
1912 р. К. Мацієвич перебував у Васильківській в’язниці, де вивчив
англійську й італійську мови, під псевдонімом К. Ашин видав книги
«Общественно-агрономические этюды», «Рентабельность фосфорнокислого удобрения на южной окраине чернозема», «Организация американского свиноводства», низку статей у фахових виданнях та пресі. Після
виходу з в’язниці працював агрономом Харківського товариства сільського господарства, заступником голови Комітету сприяння сільській кооперації при цьому товаристві, редактором наукового «Агрономического журнала» (1912–1915). До редакції журналу залучив О. Чаянова та Б. Бруцкуса. На сторінках часопису публікувалися статті відомих науковців О.Анциферова, М. Кондратьєва, М. Ларіна (Лур’є), Н. Макарова, П. Маслова,
М. Огановського, О. Рибнікова, В. Тотоміанца, М. Туган-Барановського,
О. Челінцева13. У Харкові він також був членом місцевої Української громади та редагував її тижневик «Наша справа».
1915 р. Кость Адріанович переїхав у Петроград, де був професором
Кам’яноостровських та Вищих Стебутівських жіночих курсів, лектором
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курсів Московського народного університету імені О. Шанявського. Згодом очолив економічний відділ Всеросійського земського союзу, навесні
1917 р. входив до складу керівництва Ліги аграрних реформ. У столиці
підтримував тісні зв’язки з членами місцевої Української громади П. Стебницьким, О. Лотоцьким і М. Славінським.
Влітку 1917 р. Кость Адріанович переїхав у Київ. К. Мацієвича
і С. Петлюру обрали до Української Центральної Ради. Перший – від Української радикально-демократичної партії, другий – від Українського генерального військового комітету. Обидва працювали в уряді. С. Петлюра
був генеральним секретарем військових справ, К. Мацієвич – товаришем
(заступником) генерального секретаря земельних справ Б. Мартоса. Кость
Адріанович запропонував Центральній Раді проект аграрної реформи на
засадах індивідуального трудового господарства із збереженням приватної
земельної власності. Через неприйняття його проекту у грудні 1917 р.
вийшов у відставку. Працював у Васильківському повітовому та Київському губернському земствах.
У середині квітня 1918 р. на похоронах І. Нечуя-Левицького відбулася зустріч К. Мацієвича з С. Петлюрою, під час якої Симон Васильович
поділився своїми планами щодо роботи у земстві. Саме тоді йому пропонували очолити Київську губернську земську управу і він мав певні сумніви щодо керівництва цим органом місцевого самоврядування без спеціальних знань. Маючи великий досвід роботи у земстві, К. Мацієвич запевнив його, що спеціальних знань не потрібно: для цього є спеціалісти:
«Найбільше значіння має адміністративний хист, уміння впливати на людей та організаційні здібності, а все це Ви виявили вже давно і тому ті
сумніви, про які Ви тільки що говорили, нехай вас на цьому шляхові не
спиняють»14. Невдовзі С. Петлюра очолив земську управу, а згодом – і управу Всеукраїнського Земського Союзу. Саме за його пропозицією К. Мацієвича обрали спочатку членом, а потім – і заступником голови управи
цього земського об’єднання. Після арешту С. Петлюри він фактично керував діяльністю Союзу і доклав чимало зусиль для звільнення Симона
Васильовича з в’язниці15. Обидва були членами Українського Національного Союзу. Кость Адріанович входив до складу делегації до гетьмана,
яка пропонувала П. Скоропадському відмовитися від федерації з Росією.
Зміст розмови з останнім через кур’єра негайно був переданий С. Петлюрі, який у той момент перебував у помешканні К. Мацієвича16. Симон
Васильович одразу виїхав у Білу Церкву, де наступного дня розпочалося
антигетьманське повстання.
Керувала повстанням Директорія, створена Українським Національним Союзом. С. Петлюра очолив її війська, а К. Мацієвич, за наполяганням В. Винниченка і С. Петлюри, відбув до румунського міста Ясси для
переговорів із представниками країн Антанти17.
У часи Директорії УНР з лютого по квітень 1919 р. К. Мацієвич очолював Міністерство закордонних справ, а з червня того ж року – Надзвичайну дипломатичну місію (НДМ) УНР у Румунії. Після її ліквідації був
головою філії Українського товариства прихильників Ліги Націй у Буха85
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ресті, Громадсько-допомогового комітету української еміграції у Румунії.
У 1925 р. переїхав до Чехо-Словацької Республіки, де був професором
Української господарської академії в Подєбрадах (обраний на посаду ще
до переїзду в ЧСР), Українського технічно-господарського інституту
у Празі, членом Закордонного бюро Української радикально-демократичної партії, головою Українського республікансько-демократичного клубу
(1928–1931), Української наукової асоціації й окремої секції ІІ Українського
наукового з’їзду у Празі.
Перебуваючи в еміграції, К. Мацієвич підтримував тісні зв’язки з Головою Директорії УНР, друкувався у періодичних виданнях «Трибуна
України», «Тризуб» та ін., що були створені з ініціативи С. Петлюри. Після
вбивства 1926 р. у Парижі Головного Отамана військ Директорії Кость
Адріанович входив до складу Міжорганізаційного комітету для вшанування пам’яті Симона Петлюри, написав спогади про спільну роботу з Симоном Васильовичем на земській ниві.
Листування С. Петлюри з К. Мацієвичем вже знайшло певне відображення у збірниках статей, листів і документів, що виходили у Нью-Йорку
(Т. ІІ)18, Києві (Т. ІІІ, ІV)19 та на сторінках наукових часописів20. Зворотні
листи не публікувалися. Саме тому важливими, на наш погляд, є п’ять рукописних листів К. Мацієвича до С. Петлюри, датованих березнем-жовтнем 1920 р. Усі вони написані на бланку Голови НДМ УНР у Румунії.
Епістолярій розкриває погляди цих двох непересічних громадсько-політичних діячів на події міжнародного життя, ситуацію у Румунії, діяльність
Уряду УНР, окремих його членів, українських дипломатів тощо.
При передачі текстів документів максимально збережено лексичні
та орфографічні особливості оригіналів, написання великої та малої літери.
Листи, що публікуються нижче, зберігаються у фонді 3696 (Міністерство
закордонних справ Української Народної Республіки, м. Київ, Кам’янецьПодільський, Вінниця, м. Тарнів, Польща) Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.
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ЛИСТИ К. МАЦІЄВИЧА ДО С. ПЕТЛЮРИ

№1
1 березня 1920 р., м. Бухарест

Вельмишановний і любий мій Симоне Васильєвичу!
Ви з мого докладу ще в Варшаві знаєте, яку вагу і значіння я оддаю організації
справжньої дисциплінованої армії за кордоном. Як Ви знаєте, я цю справу порушив
зараз після нашої катастрофи, ще не маючи ані жадних висновок ні Ваших, ні
Уряду, і певне все зроблю для того, аби її в той, чи инший спосіб виконати.
Зараз ми ставимо собі тут такі конкретні прості завдання: 1) перевезти сюди бригаду Вариводи1 з Чехів і 2) перевезти сюди також 8–10
т[исяч] полонених з Італії, для організації з них другої бригади. В цих
справах я був у міністра Чеського і Італійського2. Чеський мені прямо
сказав, нехай румуни Вашу бригаду візьмуть і ми завтра її привеземо до
кордонів Румунії. Італійський з свого боку нам обіцяв зробити все перед
своїм Урядом і Румунським, аби нам допомогти, але зазначив, що все
це не повинно мати вигляд антибільшовицької акції*. Погодилися на тому,
що буде формуватися охорона залізниць і товарообміну від банд і
грабіжників. Такі ноти я і подав.
І головне все ж таки питання в нерішучості Румунії, яка тепер дуже
боїться якось переступити волю Антанти. З одного боку, прихильність
Румунії до України не тільки не зменшується, а навіть зростає. Недавно
в парламенті одбулася маленька демонстрація в нашу користь. Коли обговорювалась справа про мирові переговори з большевиками, деякі депутати гукали «vive l’Ucraine»3. Президент заявив, що Україна тут не причім.
Але готовиться нашими приятелями депутатами запит і резолюція про
визнання України і це мабуть пройде. З другого боку, Уряд, який тепер
боїться Антанти, який не має справжнього авторитету і вигляду і який,
кажуть, буде змінений після повороту «Vaydu-Voevodu»4 на прем’єра до
Румунії, боїться нам заангажуватися і гальмує всі справи в тим числі і формування. Приходиться чекати і проводити агітаційну і підготовчу працю.
А час іде, дуже дорогий час! Ви певне скажете, що Польща звернулась до
Румунії прийняти участь в обговоренні справи замирення з большевика88
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ми і туди хтось виїхав, який мав би порозуміти з Фльореску5 цю справу
чести. Як новий уповноважений, так і Ф[льореску] дуже прихильно ставляться до України, але як Ви знаєте Румуни дуже реальні політики і коли
большевики справді пообіцяють їм Бессарабію і не будуть чіпати їх кордонів, то вони підуть на розмови з ними. Сьогодні опубліковані пропозиції
большевиків Румунії з вимогою визнати совєтську владу, амністію всім
біженцям з Румунії, повернення збитків за майно Румунське, за це повертається золото Румунії, визнає право на Бессарабію. Окрім того, повідомляється, що в Україні національно-комуністична влада. Бачте, большевики
знають, що роблять і знають на що можна сподіватися у Румунії.
Я подаю ноту протесту проти того, аби хтось мав право говорити від
імені України і складати якісь договори від імені Українського народу, але
як завжди я не надаю ніякої ваги цім писаним демонстраціям. Через те
шляхом розмов з діячами я змагаюсь як можна більш затягнути справу і
бачу в цьому заняттю своє головне завдання. І якщо наші надії на можливість повстання у нас на Україні мають хоч який не будь ґрунт, то тоді
коли справа затягнеться, Румунія побачить, що передчасно є говорити
з большевиками з приводу України.
Тут був полк[овник] Удів.6 з проханням допомоги набоями і рушницями для Могильова7 , поки він тут перебував, прибув другий кур’єр, який
привіз відомість, що Могилів був тимчасово зайнятий Денікінцями, які
в кількості 5000 ч[оловік] йдуть на Ущіцу8 і послід. Це підрозділи, які були
в районі Одеси, Тирасполя і т.п. Меж иншим вони подали відомості про
армію Ом[еляновича]-Павл[енка]9, яка начебто має штаб в Знаменці і до
Дніпра. Скільки ми не намагалися зв’язатися з ним, ніяк не можемо. І взагалі я це лічу самим більшим нашим лихом, що наш Уряд тиняється десь
бог його знає де, а Ом[елянович]-Павл[енко] один. А ну як він сам на
свою руку зробить згоду з большевиками, що ж тоді пани міністри мають
робити?
Від Мазепи10 я знову одержав один за другим два листи і дивуюся
його енергії і відвазі. Це справжній чоловік і як би наш Уряд складався
з таких людей, то тоді справа йшла б далеко краще. Я йому надіслав великого інформаційного листа і також щире прохання більш рішуче повести
справу переформування Уряду, якому місце на Україні, а не закордоном.
А то подумайте, я подаю ноту протесту від імені Уряду. Мені дуже
легко можуть навести, що як Ви можете протестувати проти большевиків, як їх уряд в Києві, в той час коли Ваш в Відні, Варшаві, Кам’янці.
Хто ж має більше права говорити від імені України? Один же Мазепа
всього Уряду не складає.
В тій справі, яку Ви передали через п[ана] сотника [...]*, я поки що
нічого не зробив, бо до того часу, коли ми не мали певного зв’язку з Ом[еляновичем]-Павл[енком], це річ мені здається не підходяща і з неї нічого
доброго не вийде.

*

Тут і далі підкреслення зроблені в текстах документів.
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Меж иншим І. П. Мазепа писав мені, що він дуже настоює на тому,
аби я перейняв керування Варшавською місією11. Я проти цього принципійно нічого не маю, але я погоджусь на це тільки тоді, коли колегіальність
місії буде скасована і за справи маю відповідати цілком я, коли я переформую місію так, як я це лічу потрібним, взявши з Бухаресту двох своїх
співробітників, коли до Букарешту не буде ніхто призначений, а місія буде
доручена І. А. Чопівському12 вкупі з Дельвігом13, з якими я буду мати
постійний контакт через Фльореску. Далі мені повинно бути дозволено взяти
половину коштів Букарештської місії в Варшаву, бо це дякуючи мойому
економному господарюванню вона має ощадності.
Мені М[азепа] писав щось про те, аби Славінського14 перевести до
Букарешту. Я би рішуче протестував би проти цього. Зовсім не треба
брати послів звідтіль, де вони серйозно проводять роботу і порушувати
таким чином всі зв’язки, які вони дотепер завели. Тим більш ця заява, що
для Букарешту є такий вже підходящий Вам [...] як І. А. Чопівський.
Від Марголіна15 одержав телеграму і лист, де він повідомляє про свою
працю і можна сподіватись, що він нам щось зробить.
Після того як прочитав Ваш лист, який привіз от[аман] Шаповал16,
я все таки нічого не можу додати більшого, що я вже написав раніш, окрім
самої щирої радості, що мої надії на Польщу справджуються і що вона
в своїх інтересах стає нам до справжньої реальної допомоги. Правда, це
зробить добре вражіння тут і наша праця тут піде краще.
Казанову17 ще не бачив, але його претензії представляти Шаповала Пре18
зану і Чихоцькому19 мені уявляється смішними. Ми ж добре знаємо його
вагу тут, це звичайний брехун типу Радонича20, який за Букарештом уявляє
з себе дуже впливового, а тут нічого не вартий. Мені дуже смішно, коли
доводиться чути, що Ви таким добродіям кажете, що Шаповал з ним щось
зроблять більше як ми. Ви ж раз прислали сюди Шадлуна21 і Мартоса22!
Майте на увазі, що як і цей раз ми будемо спішити, добиватися ефектів,
а не діла і суті, то знову нас жде провал. Треба перше всього триматися
азбуки військової науки, що рушати в похід тільки тоді можна, коли є резерви і посовуватись вперед, коли забезпечений тил. Всі відомості, які ми
безпосереднє одержуємо з України дійсно кажуть про антибольшевицький настрій, але одночасно вони вказують на те, що там взагалі не хтять
ніякої влади, так населення зневірилось. Через те народ повинен бути такий, що окрім військової сили повинна бути організація транспорту, адміністрації, санітарії, торгівлі. А тут тяп да ляп і хапанням нічого не зробиш.
Докладніше я про це писав Мазепі.
Взагалі я лічу нам треба кинути постійні бунтарства, а стати на цілком
державний шлях і через це мене дивує наше відношення до поляків. Вони
роблять для нас діло, а ми їх лаємо. Справді, – чи є якась сила, котра
могла б віддати їм Поділля і Волинь? Ніхто в світі на це не згодиться.
Можливо Галичина і Холмщина! Так чого ж ми репетуємо, що вони у нас
заводять порядок, обеззброюють населення, вішають бандитів, це ж вони
*

Так позначаються місця в документі, які не вдалося прочитати.
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для нас роблять, для нас пасіфікують23 край. Все одно це ж привелось би
і нам робити, коли ми хочемо держави, республіки, а не шинку!
Мене боляче вразила брошура про законолад У[країнської] (Трудової?) Республіки… Що це таке? Вже мало Народньої? Чому ж не соціалістична тоді, коли вже знову під большевиків перекрашуємось. Я рішуче
протестую проти такої недопустимої словосполути.
Знову від Шаповала я довідався про чутки про мій перехід до Варшави і призначення сюди А. М. Левицького24. Я тоді не бачу, чого я мушу
їхати до Варшави; вже не через те, що він нічого не знає в Букарешті,
а я меньше його знаю Варшаву. Я розумію моє призначення до Варшави
як відзивання А. М. [Лівицького] від дипломатичної праці до праці в Міністерстві, а коли справа стоїть про якесь «changer vos рlaces»25 смішне
і нікому не зрозуміле, то я рішуче від цього відмовляюсь і коли це буде
зроблено без моєї згоди, то я подамся в демісії і поїду додому через Одесу. В Букарешті повинен остатися Чопівський це соnditio sine qua non26.
Він цього заслуговує і його тут вже знають і поважають.
От[аман] Шаповал мені сказав, що Ви не зовсім то довіряєте Галичанам, з яких у нас будуть переважно формуватися тутешні частини. Це
Ви даремно. Якщо у нас відмовитись щиро від політики в армії, не буде ні
інспектури, ні всякої есерівщини, не буде впливів від партійних газет і галицького уряду, то я певен ці частини будуть найкращими для бою з большевиками й особливо для встановлення порядку. Я дуже жалкую, що я не
встиг затримати тут ген[ерала] Грекова27. Чому Ви досі не використуєте
його для відповідної праці? Це ж щирий патріот і великий фахівець.
Здається написався, але не означив головного того, що хочу Вам сказати. Так би і писав би і писав би, але кур’єр стоїть за плечима і чекає
листа. Має негайно від’їзжати. Одночасно надсилаємо кур’єра і до Мазепи,
так слушно вийшло, що ми подамо йому останні відомості з Варшави28.
Вітаю Вас щиро і міцно обіймаю Вас
К. Мацієвич
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 7, арк. 99–100 зв. Рукопис, оригінал.

№2
6 березня 1920 р., м. Бухарест

Вельми шановний Симоне Васильєвичу!
Варшавські відомості тут справді зробили добре вражіння і наші надії
на можливість формувань тут зміцнились. Я подав Уряду ноту, яку при
цьому листі прикладаю, ми мали нараду в Головній квартирі, в якій з’ясували наші бажання і практичні плани. Після цієї наради ген[ерал] Дельвіг
і Шаповал склали мотивовану технічну записку, яку представили в Головну квартиру, яка цілком стоїть на нашому боці. Дуже підтримують нашу
справу міністри Чеський і Італійський29. Але практично є ще багато перепон. Перше Уряд боїться що-небудь рішуче зробити до повороту прем’єра, який в Парижі. Те саме що було в Варшаві до повороту Патека30.
Да і взагалі цей уряд не рішучій і боїться большевиків. А потім, і це мені
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здається головне – на перешкоді усяких таких планів зараз в Румунії стоїть
справа транспорту. Чеський міністр, який кілька днів заїзжав до мене порадитися о спільну акцію, казав, що він вже одержав дозвіл від свого Уряду
зараз же всю бригаду Вариводи надіслати в наше розпоряженнє і він каже,
що міг би її доставити сюди в тиждень. Але Румуни не в силах її перевезти. Ми, казав він, привезли на їх кордон товарів для них 300 вагонів, але
вони не беруть їх, бо не мають транспорту. Краще буде з Італійськими
полоненими31, яких повезуть водою, що італійці беруть на себе і в чому
італійці дуже зацікавлені. Вони хтять зараз же починати з нами товарообмін. Ми пробуємо це зробити для реклами. Я написав про це Макуху32 і
Мазепі, а потім і ми самі туди виїдемо на побачення з Мазепою і Удовиченком33, які дуже хтять нас бачити обох з Дельвігом. З листа Мазепи Ви
розпізнаєте, чого ми туди їдемо.
Дуже мені неприємно було довідатися, що Ви за спиною у мене через
якогось Казанову робите заходи, щоб проїхати в Румунію. Це повторюється
історія Шадлуна і Мартоса, меж тим Ви давали мені слово, що цього
більш не буде. Я Ваше бажання приїхати взяв до уваги і чекав тільки
зручного моменту, що б це зробити в спосіб відповідний і Вашому достоїнству і нашим інтересам. Виходить, що Ви мені не вірите і пускаєтесь
в якусь дуже сумнівну авантюру з таким же сумнівним чоловіком, як Казанова. Певне, що мені про справи Казанови було зараз же дано знати
і запитали, як я до цього ставлюся, я сказав що це не моє діло і з Казановою я ніяких спільних справ в цьому напрямкові не маю.
Мене тільки дивує те, що Ви на такому пості, на який Вас винесла
хвиля нашого руху, не розумієте всієї своєї відповідальності за національну
справу.
Ну, а якби в газетах появились звістки, що Петлюра підготовляє побіг
з Польщі при допомозі румунських офіцерів? Що ж це поліпшило б нашу
справу в Польщі і тут. Певне, що сюди Вас вже ніколи б не пустили,
а в Польщі справа закінчилась би отказом к формуванню. І нащо це робити? Я[к] з недовір’я до мене, то пришліть сюди головою того, який Вам
це зробить краще, як я. Але Президенту Республіки, який в Варшаві був
прийнятий як рівний Президентом, опуститися до того, щоб проїхати в
Румунію при протекції якогось дрібного агента контррозвідки, мені здається
можна тільки ставити себе на ролю якогось дрібного урядовця.
І тепер порівняйте, як поводиться Мазепа, який мав вже двічі можливість сюди приїхати і тим часом викликає мене до себе, бо як пише
«я ясно розумію собі незручність мого перебування в Букарешті»…
Скажіть, які Ви гарантії маєте, йдучи через Казанову, що з Вами не
повториться та історія, що була з Шадлуном, коли поліція його випхала
з Чернівець, і що я тоді маю робити і в якому положенню буде вся наша
справа тут після такого інциденту, який може спровокувати кожний агент.
А ну як Вас тут інтернують для того, щоб Ви не мали можливості битися
з большевиками. В Польщі це після Ваших зносин з Пілсудським34 не
можна зробити, а тут за Вас ніхто не бере ніяких обов’язків і не дає ніяких
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гарантій окрім Казанови.
Звертаю ж також Вашу увагу, що Ваші фантазії перенести все або
центр ваги в Румунію не мають ані жадних підстав, ні економічних, ні
технічних, ні політичних. Поки що більше треба триматися Польщі, а не
Румунії, яку треба мати тільки для рівноваги.
Ще більш неприємно мені стало, коли вчора я поговорив з Казановою. Він прийшов до мене з писаною їм заявою з приводу Вашого приїзду. На цій заяві була резолюція ген[ерала] Чихоцького, [...] Презана
і през[идента] ради мін[істрів] Попа35 , де Вам дозволяється приїздити
incognito36 з трьома осавулами. Я його спитав, на підставі чого він подає
такі заяви? – На підставі словесного доручення. – Чому ж Ви мене не
запитали? – Я думав, що Ви знаєте! – Як же він тепер приїде? – Ви
дасте мені 4 паспорти, при чому паспорт для Петлюри на чуже ім’я. –
Я тоді сказав йому, що ніяких паспортів я йому не дам, що я не можу
допустити, щоб президент моєї держави приїзжав в другу по підложному
документу, що я рішуче протестую проти його акції, яка може зробити
погане вражіння в Польщі і яка погрожує зовсім смішним положенням
для Вас в Румунії.
Боюсь, але мені здається, чи не робиться це якась така махінація
Вас скомпрометувати перед поляками. То справді як же Ви будете візувати такий паспорт у Поляків і як Ви будете їм взагалі дивитися, коли
виявиться, що Ви їдете в Румунію по чужому документові. То то буде
глузування у газетах. А може, крий боже, Казанова думав справді устроїти побіг?
Коли я мисленно уявляв собі, що в’їхавши в Румунію Ви будете
мати: 1) паспорт не на своє ім’я; 2) візу Головної квартири, яка тепер
не в фаворі; 3) якийсь сумнівний дозвіл Уряду, то я сказав, що на
таку комбінацію погодитися не можу і написав рішучого протесту
до ген[ерала] Чихоцького. До мене зараз же приїхав начальник
Казанови, з яким ми погодились, що вся справа буде похоронена,
наче її не було.
Зараз був у м[іністра] президента з приводу своєї ноти, яку прикладаю, мав довгу розмову і гадаю, що де в чому розвіяв його сумніви, які
зводились до двох: 1) допомога Вам є сasus belli37 з большевиками. Мої
аргументи зводились до того, що все одно без нас Ви будете [...] і що
подивіться на Польщу; 2) що може конференція38 я доказував, що конференція не має ніякого погляду і не піде проти Вас. А головне ми згодні
улаштувати все так, аби ніякого підозріння антибольшевицької акції не було.
Він дуже прийняв до уваги мої слова і сказав, що завтра він докладає
мою ноту королю39, що при докладі має бути Презан і що в понеділок він
закликає мене на нараду, в якій окрім його буде Інгулец40, Чихоцький і ще
хтось. Гадаю, що справа наша йде на краще. Меж иншим він був дуже
опечалений тим, що його підвели в справі Вашого приїзду і в понеділок ми
умовились обговорити її наново вже по моїй заяві і де будуть поставлені зі
свого боку умови і кондиції Вашого тут перебування і що я буду мати від
нього конфіденціальний лист, підтверджуючий ці кондиції гарантій. Цей лист я
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надішлю Вам, а він його надішле Флореску і тільки тоді Ви можете рушити і
ніякий чорт Вас не зможе затримати в Варшаві. Так це робиться, – і тоді я буду
просити о неофіціальному прийомі Вашому у Короля.
Ви повинні в кожному крокові пам’ятати, що Ви президент республіки
і триматися цього положення, а не якихось російсько-радикальних методів
конспірації і водити кампанію з Казановою, Радоничем, Серкалеєм,
Корфеску41 і т. п. Подивились би Ви як я з ними розмовляю, або як з ними
розмовляють їхнє начальство, а Ви президент братаєтесь. Чорт його батька
зна що робите.
Ви повинні мені вибачити, що я Вас так виговарюю, але ж хто ж Вас
не научить, як не я. Одні самі цього не тямлять, другі [...] підлесливістю,
треті навмисно штовхають на непевні кроки і т.п. Ви ж знаєте моє щире
відношення, знаєте, що я не піду проти свого заявлення, що ідея українського руху зв’язана з Вашим іменем. Аби я його загубив, я так би от
просто і сказав Вам, «переходьте на інші ролі». Я не волію інтригувати, як
другі. І Ви дуже погано робите, що і відносинно мене такі негарні вчинки
робите, та з Казановою. Це ж показує, що я не є зовсім уповноважений.
Добре, що так вийшло, що не тільки нічого не загубив, а нібито заробив у
цій справі, але якби я загубив, то загубив би не я персонально, і мене це не
обходить, а загубили б Українські справи. І Вам треба подолати ці руйнацькі
настрої, бо чім вище авторитет Посольства, тим вище наші шанси. Ви тепер
по досвіду Польщі бачите, як важко Вам добувати повагу і політичну
пошану. Так треба не руйнувати нашу роботу, а зміцняти її.
Вчора мав розмову з Мішу42, а отаман43 був з візитою у генерала
Коанди44 і ми запевняємось все більш, що спільного у нас все більшає
і більшає. Взагалі сподіваюсь, що справа дуже швидко прийме гарний оборот. Сьогодні або завтра буду мати бесіду з делегатами Румунії на Варшавську конференцію і поставлю їм під увагу деякі питання. Оскільки
я маю відомості зі слів президента Ради Міністрів, Мішу і др. Румунія
буде стояти за незалежність України як conditio sine qua non. Але я хочу
поставити 1) евакуацію негайну всього Правобережжя, 2) допущення наших делегатів і 3) визнання нашого Уряду. Взагалі я їх добре інспірую: ще
раз нагадую, що при моїх гарних особистих відношеннях з Фльореску я не
буду на цей час в Варшаві.
Останні відомості, які ми одержали від наших кур’єрів і почасти від
Румунії з-за Дністра, говорять щось про наступ Ом[еляновича]-Павл[енка] на Жмеринку і на Могилів. Якщо це правда, то це було б добре, бо
я дуже турбуюся про те, що Ом[елянович]-Пав[ленко] йтиме без всякого
політичного керівництва. Румунські відомості про большевиків кажуть,
що їхнє становище не з блискучих, армія втомлена, розкладається, старшинство невдоволено і великі епідемії її косять.
Прошу Вас сказати А. М. Левицькому, що тутешня амбасада
Польська зовсім не має вказівок про перепуск наших кур’єрів і через те
такі дуже важливі листи, які я Вам надсилаю, затрималися майже на 4–5
день. І то пускають дякуючи нашим персональним відношенням. Нехай
він поговорить з Патеком, аби той дав сюди телеграму чи наказ вільного
94

Україна на міжнародній арені

візування паспортів наших кур’єрів. Це дуже важливо!
Прикладену ноту дуже прошу подати до Польської Преси, тут мені її
не зручно друкувати, бо Уряд може бути в претензії, меж тим вона має
принціпійне значіння позаяк розгортає справу хибної політики дуже широко і одверто.
І. А. Чопівський каже, що вся моя поведінка в справі Вашого приїзду
буде використана як обструкція йому з мого боку. Нехай, – але я навмисне
залишаю копію цього листа, аби коли мені прийдеться давати відчит, то
я буду мати документальне посвідчення мого відношення. Його тоді можна буде подати й до преси, як знайдеться якийсь охотник мене звинуватити перед громадянством.
Сьогодні 9-го я мав дуже неприємну розмову з ген[ералом] Чихоцьким з приводу всієї справи. Він певне став на захист Казанови, кажучи,
що він все зробив так, як Ви казали, а я заявив, що я не можу повірити,
щоб така делікатна справа доручалась Казанові без мого відома і без
згоди зі мною. Розійшлися ми приятелями, але багато було сказано слів і
не зовсім приємних і головне справи паспортів, цьому я придав найбільшу
вагу, а він казав, що це деталь. Добра деталь, коли у нас тут оставсь
сумнівний паспорт і ніякого сліду про зобов’язання Уряду.
Ну всього доброго! Бажаю Вам здоров’я і настільки всього витриманности. Не хапайтесь, справа державна цього вимагає більш всього
витриманности і організації. А цього то у нас досі як раз не було.
Ваш щирий
К. Мацієвич
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 7, арк. 96–98. Оригінал.

№3
7 березня 1920 р., м. Бухарест

Христос воскрес, мій любий друже,
дай побачиться вже на Вкраїні.

Дорогий Симоне Василєвичу!
З початку одповідаю на Ваш лист, що привіз мені наш кур’єр.
В повідомленнях про «раут» я звернув насамперед увагу на те, що
були РPS45 і людовці46. Це не є більшість парламенту, і це не є представники урядових кол, в чиїх руках зараз політика Польщі. А[ндрію] М[иколайовичу Лівицькому] конче видніше, але я гадаю, що ділання з опозицією не
може дати реальних наслідків, про це мене попереджали в Варшаві, про
це казав Вам я там же, на це звертаю Вашу увагу і зараз. З докладу,
надсилаємого мною Міністрові [закордонних справ], який я Вас прошу
особливо уважно прочитати, Ви побачите, як ми тут ведемо справу і які
перешкоди в зв’язку з внутрішніми подіями нам зустрінулись. Але я не
боюся і сподіваюся на найкраще. Зараз починаю як найближче знайомство
з Лігою Народа47, партією ген[ерала] Авереску48 і гадаю, що на час виборів
буду мати зв’язки зо всіма її головними діячами. У мене великі надії тут
на запомогу англійського посла. З докладу міністру Ви знаєте, що я просив
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його допомоги в справі формування і він сказав, що офіціально
інтервенювати 49 він не може, «але дасть добру пораду ген[ералу]
Авереску». Ви не можете уявити, оскільки вся бесіда носила сердечний
характер, як важливо із якою симпатією він до мене поставився і скільки
мені говорив о приязні Англії до України. Ніколи цього раніш не було
і я гадаю, що великий переворот одбувається зараз в Англії в нашу користь. Пішов я до англійського посла по пораді нашого щирого друга ВайдиВоєводи, який мені прямо сказав: «владичиця миру зараз Англія. Що вона
захоче, то і буде. Що вона скаже, то і зробимо ми Румуни».
З докладу мого Ви бачите, що наша політика осередковання наших
справ в Польщі правильна. Не турбуйтесь брехнями і ганьбою наших
віденських дурнів, історія нас всіх відповідальних за останні події виправдить і сміливо, з пізнанням правдивості своєї позиції дивитися всім в вічі.
Росія, не маючи національного почуття, буде валитися і далі і зв’язуватися нам з нею (тов[аришами] большевиками) значило б в’язати себе із
трупом так само, як колись це зробив Петрушевич50 з Денікіним51. Треба
з ними гратися, як граються инші і особливо для того, щоб тим імпонувати і нашим сусідам, що у нас є вихід і помимо їх. Не більш.
Взагалі за справу в Румунії Ви можете бути спокійними, я певен, що
ми скоро дістанемо дозвіл на формування і допомогу Омел[яновичу]-Павленкові. Уряд Авереску не може бути нам ворожим вже через те, що він
в згоді з лібералами, які завжди нас підтримували і перші во всій Європі
виступали на захист наших прав. Я маю побоювання не з боку Румун,
а з нашого боку.
В листі до мене А. М. Левицький написав мені, що поляки вимагають
в своїх умовах встановлення нашої межи з Румунією. Зауважте на те, що
спомин про Дністро в декларації 2 грудня вже зробив тут погане вражіння.
Да і я не розумію досі, на що в згоді з Польщею має порушуватися це
питання, вирішено моєю декларацією, затвердженою Урядом і Директорією. Окрім того, що це недопустимо з погляду международних норм, це
смішно. Бо виходить, що люди говорять не про те, що треба, себто межи
України і Польщі, а про те, що не треба і наче бояться підійти до суті
справи. Но гірше ще от що. Левицький пише я згоден поставити межу
Дністро, коли Румунія виконає своє обов’язання. Перш всього Румунія всі
свої обов’язання виконала, як я пишу в докладі, чесно і як показав приклад
Вайди-Воєводи продовжує захист нашої справи так, як ми самі навіть не
вміємо. Ну а потім, яке вже має право Левицький ставити під сумнів вже
вирішені питання. Але і це не все. Трепке52 мені на словах передав, що
Левицький казав йому, що він збирається підняти питання про межу Прут. Не
знаю і не розумію, чи він в свойому умі? Після того, як Англія згодилась на
межу Дністра, він Левицький (той що віддав Галичину) підіймає питання про
Бессарабію, йдучи і проти мирової конференції, і проти большевиків, які теж
згодились на це. Що це він хоче повернути нашу політику до часів
Гасенка53? Але як він цього хоче, і Ви цьому потураєте, то прошу Вас
зараз же відкликати мене звідсіль і посадити знову Гасенка. Мені
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приходить на думку, що тут є проба зробити на Румунію пресинг,
щоб вона нам більше допомогла. Так я Вам скажу, більш невдалого
заходу трудно придумати. Все це словесне крутійство може привести до
того, що одштовхне від нас Румунію, поставить нас вороже до Англії
і взагалі зрівняє нас з большевиками, які ніколи не держать своїх слів.
Я Вам казав, який дипломатичний хід повинен бути зроблений для того,
щоб їм понукати нашим сусідам. Це всіма буде добре зрозуміло, ніяких
тут відступлень від своїх договорів не буде, а погроза лишається. Я прошу Вас звернути на це особливу увагу, не тільки по персональним мотивам, то я тоді ні одного дня тут лишатися не хочу, якщо Левіцький на далі
буде проводити це крутійство, але і по мотивам величезної національної
погрози. Я не хочу брати участь у злочинстві проти України, бо я лічу
справді злочинством відіпхнути від [України] в обійми більшовиків Румунію після того, як вона стільки для нас зробила. Я надзвичайно щасливий
тим, що Ви мене послухались в справі Вашого приїзду. Коли я згадаю
тепер обставини, при яких Ви могли б сюди приїхати, то мене аж жах
бере. Ваш переїзд був [...] Головною Квартирою і Міністром Поппом.
Головна Квартира тепер розформована, а Попп в відставці і не
користується повагою г.Авереску. Цей останній дуже критично ставиться
до всіх вчинків старого уряду і може уявити собі своє положення при
такій ситуації тут! Навіть мій план при нових обставинах не дасть гарних
наслідків, оскільки відношення того, що було і того що є, напручені. Я ще
тоді передбачав можливість зміни уряду; знав, що всі авторіцації згублять всяке значіння і мені було тільки дивно, що ген[ерал] Чихоцький
так легко пішов на це тоді, коли він би повинен був утримати нас від
такого кроку, бо він дуже щиро і прихильно ставиться до нас весь час.
Коли я останній раз бачився з Мазепою, то ми з ним говорили по
цілим дням. Меж иншим він доручив мені докласти його думки з приводу
головних питань, які він лічить особливо важливими. Прикладаю до цього листу його замітку, де він ці питання перелічив. Певне що написати
я всього не можу, але дещо додам. В справі організації адміністрації він
ставить на першу чергу централізацію адміністративної влади в руках
комісарів з підвладними їм кінними відділами жандармерії для оборони
життя, власності і залізниць. Висилку делегації на Кубань він лічить особливо важною через те, що там може осередкуватися наша акція флангового удару на большевиків. Порівняйте це з листом Курдіновського54 і
Ви побачите, що в цьому є рація. Но той заказ на гривні він лічить необхідним через те, що одною з головних причин кризу Денікіна був брак
грошових знаків. Він боїться аби і з нами не вийшло того самого. І. П.
[Мазепа] мабуть тепер вже у Ом[еляновича]-Павленка. Я дуже
настоював на тому, аби він непременно туди їхав, бо лічив, що зоставляти
армію нашу без політичного керівництва страшенно небезпечно. Його
перебування тут було для мене великою втіхою і я пересвідчився, що у
нас нема, а ні жодних ріжниць в поглядах на справи. Меж иншим він
весь час мене уговорював обняти посаду голови Варшавської місії, але
я обіцяв йому, що по першому його заклику я і І. А. Чопівський поїдемо
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йому допомагати на Україну.
Я з великою повагою відношуся до тієї праці, яку провадить Варшавська
місія і радий би її допомогти грошово. Але я і для своєї місії маю дуже
обмежену кількість фондів. Ви мене були потішили тим, що Мартос
мені щось надішле на формування, але поки що від нього нема ні жадної
відповіді. Через це я надсилаю для Вашої роспорядимости 1000 доларів, а
більш я нічого зараз не можу виділити. Коли мені будуть повернуті позички Тишкевичу55 , Лотоцькому56 і Оцуксу57 , то я тоді зможу ще щось
надіслати. Дивує мене також і те, що Варшавська місія, яка в безпосередньому зв’язку з Мартосом, не може одержати від нього грошей, меж тим
я документально знаю, що там у Супруна58 є гроші і чималі. Далі мені
відомо, що Сідоренко59 теж має до 100.000 доларів. Чому ж не звернуться
до нього. Ми своїм обережним хазяйнуванням щось зберегли. Так тепер
всі на це легко простягають бажання замість того, аби потрусити тих, хто
крав, пьянствовав, марнотратствував.
Мені дуже радо, що я міг Вас потішити гарними відомостями, що
наша лінія є правильна і що Ви своїм перебуванням в Варшаві спасаєте
Українську справу. Тримайтесь і не піддавайтесь тимчасовим настроям.
Дивіться вперед.
Справа з формуванням посувається через зміну Уряду мляво, але як
тільки вона буде вирішена, то піде тоді швидко і енергійно, особливо коли
англійці нам допоможуть. Не затримуйте там адмірала60 він тут більше
потрібний, але узаконьте його існування, бо я не можу йому нічого без
Вашого дозволу давати, а він бідолаха багато натерпівся.
Всього кращого. Бажаю Вам бадьорості і посмішки. Ваш
К. Мацієвич
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 7, арк. 94–95зв. Оригінал.

№4
13 серпня 1920 р., м. Бухарест

Вельми шановний і дорогий Симоне Василєвичу!
Справоздання про те, як прийняли наш проект в військових сферах
дасть Вам сам полк[овник] Гуленко-Гулий61. Там він був зустрінутий з великою приємністю, але як і я раніш передбачав, вони висловились за
транспортування морським шляхом. Таким чином офіціальні умови перекидки 10.000 людей з різними необхідними приладдями намічуються так:
ми транспортуємо на Україну 10.000 військовополонених шляхом на Яси,
а потім Рені-Галац, щоб там їх посадити на пароплави і висадити в Одесі,
чи якому иншому місці, залежно від умови. Вагони до Ясс і звідтіль даємо
ми по згоді з поляками, а далі вже справа має бути улаштована тут. Певне,
що цей план має багато хиб, але я маю на увазі те, що події можуть
розвернутися так, що ті побоювання форсірування Дністра, які мають зараз
Румуни, відпадуть і ми підемо тим шляхом в дійсності, який нам більш
всього є корисний.
Як я сподівавсь і на що одразу звернув я Вашу увагу, це треба забез98
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печити собі підтримку поляків. Цей план на тутешнє їх представництво
зваливсь як грім з неба. Вони зрозуміли його так, що це ми сепаратно
тікаємо від них і коли я був у гр[афа] Скржинського62, то він прямо так
таки це мені і зауважив. Ми не знаємо, як ставиться наш штаб і Уряд,
може це перекине наш фронт і тоді коли ворог наш йде до Варшави одкривати йому ще шляхи на Львів було б самовбивчим актом. А коли це так,
то вони повинні поставитися негативно до цього плану і він сподівається,
що і Румуни під їх впливом його відкинуть.
Бачте, як необережно робити такі кроки без певного порозуміння і я певен, що не привези я того відношення Галкіна63, яке Ви мені передали,
вийшов би великий скандал.
Я сьогодні або завтра маю це питання перетрактувати з Таке-Іонеску64 і коли я про це сказав Скржинському, то він спитав мене, – «яку це
може мати рацію. Все одно до відповіді нашого уряду він не може дати
позитивної і рішучої відповіді». Я зауважив, що ми це робимо в порозумінню з польським штабом, що це є наш спільний інтерес, що справа негайна,
що чекати поки уряд пришле інструкції все одно позитивні нема чого, а
просто робити діло, бо пройде місяць, два і тоді вже буде пізно. Для цього
я іду до Таке-Іонеску, що[б] справа була підготовлена швидко і прошу
його, не сперечатись, а мати більш довір’я. На цьому ми й порішили, що
він заявить, що він підтверджує наш план вроді він одержить одобрення
польського штабу.
На цьому прикладові Ви бачите, як можна зіпсувати справу легко
тільки через те, що взяти для неї не відповідний шлях. Дуже прошу Вас не
робити таких сепаратних вчинків і заборонити це робити і Ком[анд]арму, і
штабу. Нічого доброго реального з цього не вийде, а попсує ті відношення,
які уявляються нашими заробітками.
Тепер одержуємо якусь телеграму з Ясс, що якийсь полк[овник] Свобода65 в Яссах бере якусь зброю, повинен заплатити якісь гроші, за якими
звертається до нас. Знову ми таки нічого не знаємо і маємо побоювання,
аби потім так не вийшло, щоб Румуни зовсім закрили для нас свої депо
для купівлі приватним шляхом.
Як Ви знаєте зараз становище напружене, дуже можливо, як одверто
кажуть тут скрізь в дипломатичних колах, що нас чекає знову війна, яку має
оголосити Антанта большевикам, а вкупі може і Германії, як там візьме
перевагу або монархічно-військова, або крайня ліва партія. В війні ми тоді
займемо своє окреме і почесне місце. Во всякім разі питання це виясниться
залежно від подій в Міжану і під Варшавою. На той випадок наш план
напевне буде підтриманий усіма і ми будемо мати велику підпомогу у всім.
Тут уже відбулися демонстрації проти війни, є великі домагання сепаратного миру з большевиками, але вони підпираються дуже слабими
силами і не мають тут а ні жадних шансів на поспіх. Румунія сепаратного
миру з большевиками не зробить, навпаки, як тільки виясниться ситуація
продовження з ними боротьби, вона зараз же виступить проти них на нашій
стороні. Це не буде тут досить популярна війна, бо мені здається, що за99
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раз ніхто не хочить воювати, навпаки, як каже Л.[...] росте «воля до миру»,
яку власне і настає час використати шляхом часткової ревізії Версальського договору, себто почасти і тим шляхом задоволення Германських інтересів, про який я Вам писав раніш. Але повинно сказати, що зараз, оскільки я розумію під впливом поспіхів «Російського оружжя», яке ні в якім
разі не може лічитись тепер цілком большевицьким, котрим керує Брусілов66, в Германії в протилежність урядовій течії, що стоїть за порозуміння
з Англією в справі російського питання росте рішуча опозиція про[ти] неї
за згоду з Росією і за негайний реванш за програну війну. З другого боку,
Франція, як це Ви мабуть вже чули, визнала уряд Врангеля67 і зробила це
мабуть знову таки як протест проти совітської політики Англії і проти її
гегемонії. Таким чином народжуються нові політичні комбінації, в яких
ми знову зустрічаємось з тією самою боротьбою протилежних інтересів,
бо визнання Францією Врангеля це є ніщо инше, як спроба вернути собі
вплив в нинішній Росії, який вона загубила після Одеського скандалу. І знову
звертаю Вашу увагу на те, що може скластися для нас така ситуація,
коли нам буде далеко більш корисніше йти з большевиками, ніж з Врангелем, бо коли большевики будуть мати за собою Англію міцно, то нам є
прямий інтерес звернутися до неї за посередництвом в справі замирення.
Це не означає, що я пропоную Вам розірвати з Врангелем, навпаки, я
гадаю, що відносно нього повинна вестися наша стара політика зносин з
метою українізації його армії, але ніколи не варто забувати всякі можливості і шляхи.
Тут є непровірені ще мною чутки про те, що вкупі з Францією південну
акцію Врангеля мають підпирати Італія і Румунія, що начебто в цих цілях
готується десантний совмістний корпус. Правдивість цих чуток частково
підтверджується останньою телеграмою з Царгороду, де теж говориться
о нових підкріпленнях Врангеля і можливості десанту.
Взагалі, – як бачите ситуація страшенно скомплікована і я би радив
Вам і А. М. [Лівцицькому] бути надзвичайно обережними. Те що русофільська компанія приїзжала до Відня агітувати Макаренка68 і Швеця69 показує, що тенденція полонофільська в Франції підупадає і знову піднімає
голову російська течія, через це і визнання Врангеля, але Ви добре знаєте
що це значить для нас. «Широкая областная автономія». Я не хочу де
чого з цих комбінацій Вам розшифровувати, бо взагалі такі речі не пишуться на папері, але я гадаю Ви самі догадаєтесь, які можуть окремими
чинниками робитися консеквенції70 з сучасної ситуації.
Майте на увазі, що в листопаді в Женеві має відбутися перше зібрання Ліги Націй71, де в остаточній формі вирішиться справа і допущення
туди України і нам треба напружити всі сили аби протриматися до того
часу з своїм військом і Урядом.
Марки н[імецькі] тепер тут зовсім не беруть і через те зараз я не
можу Вам надіслати авто і приладдя. Треба якийсь час перечекати, коли
у нас будуть гроші.
Надсилаю Вам одночасно де що з того, що Ви мені написали купити.
Всього кращого. Поспіху, здоров’я і доброго гумору.
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Вельми шановний і дорогий
Симоне Василєвичу!
Від щирого серця старого патріота здоровлю Вас і всю нашу героїчну
армію з початком може останньої перемоги над нашим віковічним ворогом. Дай Вам Боже всім сил йти в цій перемозі все далі і далі, аж поки не
дійдемо Чорного моря.
Власне в цій межі, аби прискорити цей бажаний нам всім момент,
надсилається до Вас ген[ерал] Дельвіг з тим проектом, який є складений
і при моїй участи. Майте на увазі, що відкладати це питання до вирішення
політичного мені уявляється зовсім неможливим. Політичне ж порозуміння на мій погляд справа дуже складна і трудна і сподіватися її швидко
вирішити нема а ні жадних надій. Я не вірю вже щоб Кримські добродії74
і їх Парижські друзі і покровителі на це підуть. Вони на це згодяться, коли
їх почнуть бити большевики знову.
Останні чутки, які принесені з Криму вже після повернення нашої
делегації говорять, що там підготовляється згода з компанією Моркотун75–
Вітковський76. Я гадаю, що не наш політичний інтерес особливо цьому
перетинати шляхи. Нехай собі пробують утворити ще один Український
Уряд, нехай щурі їдять один одного – себто Раковський77 Моркотуна.
Наша головна лінія Польско-Румунська повинна зостатися в повній силі.
Головна річ аби не залишили нас поляки і на це треба звернути особливу
увагу.
Меж иншим останніми часами у мене бувала велика сила бувших
гетьманців, росіян і серед них В. Я. Демченко78. Він тепер майже самостійник і коли я йому сказав, що дуже можливо, аби була у нас досягнута
згода, що його закликали до кабінету міністрів, то він почав мені розказувати, як він змагався завжди з Москвою.
Меж иншим вся ця компанія була вороже настроєна проти Директорії,
менш до Вас персонально, але теж не цілком прихильно. Це все наслідки
підлої праці Моркотуна і його компанії.
Був у мене з візитом приїхавший Фінський посол, з яким я мав довгу
розмову. Він меж иншим сказав мені, що Фінляндія може бути в великій
пригоді нам, як посередниця меж нами і Англією. Треба звернути особливу увагу нашої фінської місії на це іменно питання.
У ген[ерала] Геруа79 на five of clock’і80 я зустрінувся перший раз з Поклевським-Козлом81, який власне здається туди і приїзжав аби побачитись зі мною,
бо по бесіді зі мною зараз і поїхав до дому. Він тепер дуже прихильний до нас і
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«щиро» підтримує нашу згоду, але певне я ні одному слову його не вірю.
Відповіді на Ваш лист від 9/ІХ по пунктам:
5/10. І. Як бачите, цей лист я почав писати до одержання Вашого
попереднього листа і тих відомостей, які Ви мені надіслали. Як бачите і
мої інформації, які я Вам переказую зараз, сходяться з тими, що Ви одержали
з Парижу. Головний удар всієї антиукраїнсько-російсько-французької компанії є направлений проти Вас персонально. Його підтверджують Галичани і наші деякі немовлята, як скажемо самостійники, а тепер здуру туди ж
полізли эс-д.82 Директива удару направлена і вибрана теж вірно, бо в Вас
зараз справді осередковалась ідея самостійної української державності.
Подолав Вас все розіб’ється на десятки дрібних течій і тоді вони стануть
панами ситуації. Що можу, то роблю для того, аби паралізувати таку злочинну для інтересів України працю. Зараз написав кілька листів до Відня,
Парижу і т. п. Але головне треба зробити все ж таки у нас дома. Мені
уявляється, що консолідація наших сил зараз біля Вас є завдання політичної патріотичної ваги і в такому напрямкові я пишу В. К. [Прокоповичу]
з приводу останньої «кризи» кабінету. Нехай він боронить, як[що] та невелика патріотична група, яка весь час несла тягар У.Н.Р. розпадеться,
то тоді справа України загине на довгий час.
В справі з Врангелем, не дивлячись на всякі інформації, я одстоюю
свою лінію – військової згоди, а потім будем бачити. Скажіть, що нам
реально дало [...] Польщі? А військова поміч дала багато! Так само і з
Врангелем. Військова конвенція може дати багато, а політичне його визнання поставить проти нас всі соціалістичні елементи всього світу і ті
українські кола, які не ідуть в руслі французької політики. А головна річ я
не вірю в перемогу Врангеля і не хтів би йому зовсім авансуватися, тим
більше що останні чутки такі, що на Україні влада має перейти до українських большевиків з Вінниченком83 на чолі, а тоді ми можемо скоріш
зговоритись з ними. Але Ви знаєте мою звичайну лояльність: якщо КПТ і
Уряду [...] буде виробляти політичну угоду з Врангелем, то я мушу цьому
коритись, а не подавати до демісії.
2. З приводу зброї маю Вас де чім втішним привітати. Останній транспорт 327 вагонів, де є рушниці, набої гарматні, важкі гармати, кулемети
і кулеметні ленти з набоями в загальній кількості до 500 000 вже відійшов
і Ви маєте його в скорому часі одержати. Окрім цього ми сподіваємось
одержати 2½ мільйони набоїв в самому скорішому часі. Ця партія пройшла всі інстанції, але застрягла у Авереску, у якого я маю бути або сьогодні, або завтра і певен, що полагоджу справу позитивно. Окрім того ми
сподіваємось в самому скорому часі переправити 3 міл[йони] військових
набоїв. Все ж що більше цієї кількості лежить цілком за межами твердих
рахунків і надій. Певного тут нічого бути не може, – хиба тільки зміниться
дуже рішуче наша загальна політична ситуація, бо як я бачу надії наші на
Румунсько-Російські депо дуже хиткі. В цьому нам може дати велику
допомогу військова конвенція з Врангелем і через це я дуже просив би
Вас поспішати з нею. Во всякім разі 2½ міл[йони] ми доставимо, 3 міл[йо102
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ни] перевеземо, а там будемо бачити. Меж иншим, чи не могли б поляки
дістати російських патронів в Угорщині. Там певно є заводи, що їх виробляють.
3. Відомості, які Ви мені надіслали вкупі з тим, що одержані нами
через нашу організацію, ми надаємо до преси як найскорше. Одказу містити наші інформації нема, навпаки весь матеріал у нас одривають з руками
і часто часописи випускають плакати з величезними об’явами «велика
побіда Українців» і т. и. Часто офіціоз Авереску містить все, що подаємо.
За це будьте спокійні. Недавно був у мене редактор «Neue Frei Presse»
з Відня, якому я дав своє interview84, Ваш портрет і портрет Загродського85, бо инших немає. Треба мати і портрети Ом[еляновича]-Павленка,
Ліпка86, Галкіна, Прокоповича і Ніковського. Все це уже надруковано і розіслано. Наші відомості про кінну червону армію правдиві. Була оголошена во всій Херсонщині кінна мобілізація, але селяни поховали коней по кукурудзам, лісам, проваллям і т.п.
4. Всі останні відомості Ваші і наші говорять, що час початку повстання на Херсонщині вже настав. Через це негайно з генералом Дельвігом надсилайте старшин і полк[овника] Гуленка. Цей вибір не зоставляє
бажати нічого кращого. [...] яке ми нарядили тут показало мені, що наша
організація на чолі з сотником Ємельяновим є організація У.Н.Р. по духу
і напрямку, але коли ми силимось заволодіти справою, то вона йде по Врангелевському шляху, хоч немає до нього а ні жадних симпатій. Таким чином мої побоювання, що я Вам раніш передавав, мали ґрунт, хоч може
і не такий, який я собі уявляв раніш. Дуже добре аби з старшинами Ви
прислали чоловік 100 справжніх козаків, добре одягнутих і свідомих. За
гроші не турбуйтесь. Ми виробимо для них дозвіл і тоді ніхто їх не займатиме. Можна навіть так зробити, що скласти їх в ближчий таможні на
наше ймення і повідомити нас телеграмою і ми їх через Кишинів, Бендери
направимо туди, куди слід.
487. Замість Остроградського сам їде ген[ерал] Дельвіг, а Остроградського пошлю слідком вже після побачення з ген[ералом] Авереску, коли
буду мати відомості про 2Ѕ мільйонів набоїв і инш. справи, про які я буду з
ним говорити. Моя інтервенція у французького посла, якому я натякнув,
що буду [...]з Англією, зробила своє вражіння. Без нас тепер нічого не
дадуть йому, а ми поставимо умову, аби пропорціонально видавали нам.
Про це я маю говорити з Авереску.
5. Звертаю Вашу увагу на той галас, який підняли в пресі Галичани.
Ніби з приводу погромів, що робила наша армія в Галичині. Знову і тут
йде головна агітація проти Вас. Большевицькі і жидівські газети тут так
прямо Вас звинувачують в цьому. Я дав спростуюче interview в цій справі
і вони мене обізвали [...] на нього дуже щирим ідеалістом, який не хоче
бачити кого він прикриває своїм іменням. Треба щось в цій справі зробити
[...] від Уряду і єврейських організацій. Я попробую ще раз послати від
свого імені communiquй88, але знаю, що буде те саме, що і було – реверанси переді мною, але «погроми», погромами. І всякий раз коли наша справа
йде на краще нас б’ють цими проклятими погромами.
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Вибачайте, що не пишу зараз про загальну політичну ситуацію, напишу через малого Остроградського89, якому передам копії свого меморандуму по земельній справі і докладу М.З.С.
Вітаю Вас щиро від всього серця. Ваш
К. Мацієвич
ЦДАВО України, ф. 3696, оп. 2, спр. 7, арк. 185–186 зв. Оригінал.
1
Варивода Антін (1869–1936) – військовий діяч, полковник УГА. Народився на Буковині. У 1916 р. – комендант Легіону Українських Січових Стрільців. Учасник Українсько-польської війни 1918–1919 рр. З серпня 1920 р. – командир табору для полонених
галичан у Чехо-Словаччині. Помер у Відні.
2
Йдеться про послів Чехо-Словаччини та Італії у Румунії.
3
«Хай живе Україна».
4
Вайда-Воєвода Олександр (1864–1950) – румунський політичний і державний діяч,
один з лідерів Національної партії румун Трансільванії, згодом – Націонал-цараністської
партії. У 1919–1920, 1932, 1933 рр. очолював уряд Румунії.
5
Фльореску (Флореску) – румунський дипломат, уповноважений уряду Румунії
у Польщі.
6
Імовірно йдеться про полковника Удовиченка (Удовидченка) Олександра Івановича
(1887–1975), який у лютому-березні 1920 р. перебував у Могильові-Подільському, де
формував 5-ту Українську бригаду.
7
Могилів-Подільський – нині місто Вінницької обл.
8
Імовірно йдеться про р. Ушиця або с. Стара Ушиця, нині Хмельницької обл., що розташоване
у місці впадіння Ушиці у Дністер і на трасі Кам’янець-Подільський – Могилів-Подільський.
9
Омелянович-Павленко Михайло Володимирович (1878–1952) – військовий діяч, генерал-полковник. Народився у Тбілісі. Закінчив Омський кадетський корпус, Павлівське
військове уч-ще. Був начальником 2-ї Одеської військової школи прапорщиків. З 1919 р. –
командувач Армії УНР. Очолював Армію УНР під час Зимового походу по тилах Білої
гвардії і Червоної армії. Перебував на еміграції спочатку в Чехословаччині, потім – Німеччині та Франції. Очолював Українське військово-наукове товариство у Празі. Міністр військових справ УНР в екзилі. Помер у Парижі. Автор праць з військової історії та тактики.
10
Мазепа Ісак Прохорович (1884–1952) – державний і громадсько-політичний діяч,
агроном. Народився на Чернігівщині. Закінчив природничий факультет Петербурзького
ун-ту. Один з лідерів УСДРП. Земський діяч. У 1919–1920 рр. очолював міністерства
внутрішніх справ, земельних справ, Раду Міністрів УНР. Учасник І Зимового походу.
В еміграції – викладач українських високих шкіл у Чехословаччині. З 1950 р. – засновник
Української соціалістичної партії.
11
Йдеться про Надзвичайну дипломатичну місію УНР у Польщі.
12
Фещенко-Чопівський Іван Адріанович (1884–1952) – політичний і державний діяч,
вчений-металознавець. Народився на Житомирщині. Закінчив Київський політехнічний
ін-т. Належав до УПСФ. Член Української Центральної Ради та її Комітету. У 1918–
1919 рр. очолював міністерства торгівлі й промисловості та народної освіти УНР, з 1919
р. – радник, заступник голови Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Румунії. Голова
Ради Республіки. Працював у Гірничій академії у Кракові, університеті та політехніці у
Варшаві. 1945 р. заарештований радянськими спецслужбами. Помер у радянському
таборі.
13
Дельвіг Сергій Миколайович (1866–1949) – військовий теоретик та історик, генералполковник Армії УНР. Народився у Москві. Закінчив Михайлівське артилерійське уч-ще та
Артилерійську академію в Петербурзі. Викладач, начальник офіцерського артилерійського
уч-ща. Учасник Російсько-японської і Першої світової воєн. З 1917 р. – в українській армії.
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Працював у Генштабі. Виконував дипломатичні доручення Директорії УНР. 1919–1923 рр.
– військовий аташе Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії. Брав участь у
громадському житті українців в Румунії. 1944 р. виїхав до Єгипту. Помер у Каїрі.
14
Славінський Максим Антонович (1868–1945) – державний і громадсько-політичний
діяч, дипломат, історик, філолог, поет. Народився на Київщині. Закінчив Університет св.
Володимира. Редактор українських і російських періодичних видань. Член УПСФ. Представник Центральної Ради при Тимчасовому уряді. Тимчасовий представник Української
Держави на Дону, міністр праці (1918). У 1919–1923 рр. – голова Дипломатичної місії УНР
у Чехословаччині. Професор Української господарської академії в Подєбрадах та Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова у Празі. 1945 р. заарештований радянською розвідкою і відправлений до Лук’янівської в’язниці, де і помер.
15
Марголін Арнольд Давидович (1877–1956) – український і єврейський політичний
діяч, юрист, публіцист. Народився у Києві. Закінчив Університет св. Володимира. Належав
до УПСФ. Член Генерального суду УНР. Заступник міністра закордонних справ УНР, член
української делегації на Паризькій мирній конференції, дипломатичний представник УНР
у Великобританії. З 1922 р. жив у США.
16
Шаповал Микола Юхимович (1886–1948) – військовий діяч, генерал-хорунжий
Армії УНР. Рідний брат Микити Шаповала. Народився на Катеринославщині. Учасник
Першої світової війни. 1915 р. потрапив до німецького полону. 1916 р. сформував 1-й
Запорозький полк ім. Т. Шевченка. Воював на Волині. 1918 р. – командир 1-го Синьожупанного полку ім. Т. Шевченка, начальник консульського відділу МЗС Української Держави. 1919 р. перебував в Українській Галицькій армії та Дієвій армії УНР, з січня 1920 р. –
у Румунії, згодом – Болгарії. 1923 р. переїхав до Франції, де очолював місцеву українську
громаду.
17
Казанова – офицер румунської контррозвідки.
18
Презан – румунський військовий діяч, генерал. На початку 1918 р. керував операцією з приєднання Бессарабії до Румунії.
19
Чихоцький – румунський генерал.
20
Радонич Мільо – офіцер румунських спецслужб.
21
Шадлун Микола (1883–?) – громадсько-політичний діяч, геолог. Народився на
Мелітопільщині. Професор Гірничого ін-ту у Петербурзі. У 1919 р. – міністр народного
господарства УНР. 1922–1923 рр. – професор Української господарської академії в Подєбрадах (Чехословаччина). Повернувся в Україну, згодом працював на Уралі.
22
Мартос Борис (1879–1977) – державний і політичний діяч, кооператор. Народився
на Полтавщині. Належав до РУП, згодом – УСДРП. Член Української Центральної Ради,
генеральний секретар земельних справ. 1919 р. – міністр фінансів і голова уряду УНР.
З 1920 р. – на еміграції у Німеччині, ЧСР. Один з організаторів та професор Української
господарської академії в Подєбрадах. 1936–1939 рр. – директор Українського технічногосподарського ін-ту у Празі. З 1945 р. – засновник і директор Української вищої школи
економіки у Мюнхені. Працював в Інституті вивчення СРСР. З 1958 р. жив у США.
23
Від слова «пасіфікація» – умиротворення.
24
Лівицький Андрій Миколайович (1879–1954) – громадсько-політичний і державний
діяч, юрист. Член РУП, УСДРП. Закінчив юридичний факультет Київського університету.
Був мировим суддею, гласним земства, адвокатом. Член Української Центральної Ради,
губернський комісар Полтавщини, міністр юстиції, заступник голови уряду УНР. З серпня
1919 р. очолював Міністерство закордонних справ, згодом – одночасно й голова
Дипломатичної місії УНР у Польщі. З кінця 1920 р. – голова уряду УНР в екзилі, заступник голови Директорії, з 1926 р. – голова Директорії, керівник Державного Центру УНР
в екзилі. Помер у Німеччині.
25
Французький вислів, який у даному контексті означає «змінити місця» або «зміна
місць» (посад).
26
Латинський вислів: «незаперечна умова» або «умова, без якої немає…».
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27
Греків Олександр Петрович (1875–1959) – військовий діяч, генерал-хорунжий Армії
УНР. Походив з Глухівщини. Закінчив Московський університет та Академію Генерального Штабу. Член УПСС. На рубежі 1918–1919 рр. був міністром військових справ УНР,
очолював Українську Галицьку армію. Згодом жив в еміграції. У 1948 р. у Відні був заарештований радянськими спецслужбами. Перебував у радянських таборах. 1956 р. після
звільнення повернувся до Австрії.
28
Цей абзац вже після написання листа за браком місця автор дописав на першій
сторінці вгорі.
29
Імовірно йдеться про чеського й італійського послів у Румунії.
30
Патек Станіслав (1866–1945) – дипломат, юрист, громадський діяч. З 1905 р. був
адвокатом на політичних процесах. Організатор судової системи незалежної Польщі. У 1919–
1920 рр. – міністр закордонних справ Польщі, потім – посол у декількох країнах Європи,
зокрема в СРСР.
31
Йдеться про військовополонених українців, які перебували у таборах в Італії.
32
Макух Іван (1872–1946) – державний і громадсько-політичний діяч, юрист. Народився у Галичині. Один з лідерів Української радикальної партії (згодом – УСРП) у Галичині. Депутат Галицького крайового сейму (1908–1918), Української Національної Ради
(1918–1919), очолював державні секретаріати громадських робіт і внутрішніх справ ЗУНР.
У 1920 р. – товариш міністра внутрішніх справ УНР, 1928–1935 рр. – член польського
сенату. Помер в Австрії. Залишив мемуари, що були опубліковані посмертно.
33
Удовиченко Олександр Іванович (1887–1975) – військовий діяч, генерал-хорунжий
Армії УНР. Народився у Харкові. Учасник Першої світової війни. З 1918 р. – начальник
штабу Гайдамацького коша Слобідської України, командир 3-го Гайдамацького полку Армії
УНР, генерал-квартирмейстер Південно-Західного фронту, 1919 р. – командир 3-ї Залізної
стрілецької дивізії. У лютому 1920 р. у Могильові-Подільському формував 5-ту Українську бригаду, яка влилася до 2-ї стрілецької дивізії Армії УНР, якою і командував, згодом – начальник 3-ї Залізної дивізії, з весни 1921 р. – член Військової Ради УНР. На еміграції жив і працював у Франції, очолював Товариство вояків Армії УНР. Військовий
міністр, віце-президент УНР в екзині (1954–1961).
34
Пілсудський Юзеф Клеменс (1867–1935) – польський державний і військовий діяч.
Народився у Зулові поблизу Вільно. Закінчив Віленську гімназію. Навчався у Харківському
і Віденському ун-тах. Співзасновник Польської соціалістичної партії. У роки Першої світової
війни командував бригадою, сформованою з поляків, у складі австрійської армії на Східному
фронті. У листопаді 1918 р. – тимчасовий керівник Польської держави. Уклав Варшавський
1920 р. і Ризький 1921 р. договори. У травні 1926 р. очолив державний переворот.
Обраний Президентом Польщі. 1926–1928, 1930–1935 рр. – прем’єр-міністр Польщі.
35
Імовірно йдеться про державного і політичного діяча, голову Ради Міністрів
Румунії, депутата румунського парламенту у 20-х рр. ХХ ст. Гіцу Поппа (Попа).
36
Incоgnito – таємно.
37
Латинський вислів «сasus belli» – на випадок війни (за умови війни).
38
Йдеться про Паризьку мирну конференцію у 1919–1920.
39
Король Румунії Фердинанд.
40
Інгулець (Інкулець) – голова Селянської партії Бессарабії, депутат парламенту Румунії. У 1920 р. – міністр без портфеля в уряді генерала О. Авереску.
41
Офіцери румунських спецслужб.
42
Імовірно йдеться про Н. Мішу – посла Румунії у Великобританії.
43
Отаман Шаповал.
44
Коанда (Конде) Костянтин (1857–1932) – генерал, прем’єр-міністр Румунії
у 1918 р.
45
PPS – Польська соціалістична партія.
46
Людовці – фракція Народної партії у парламенті Польщі.
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47

Ліга Народу – Народна партія у Румунії, яку очолював генерал О. Авереску.
Авереску Олександр (1859–1938) – генерал, маршал, державний діяч. Народився
в с. Озерне поблизу м. Ізмаїл. Начальник військової академії у Бухаресті, військовий аташе
у Німеччині. У 1907–1909 рр. – військовий міністр. Лідер Народної партії (Ліги Народу),
прем’єр-міністр Румунії у 1918, 1920–1921, 1926–1927 рр.
49
Від франц. іntervener – втручатися.
50
Петрушевич Євген Омелянович (1863–1940) – політичний і державний діяч Західної України, адвокат. Закінчив Львівський ун-т. Депутат австро-угорського парламенту,
галицького сейму, з 1918 р. – голова Української Національної Ради ЗУНР, після Злуки
УНР і ЗУНР обраний до складу Директорії. З червня 1919 р. – диктатор ЗУНР, невдовзі
емігрував до Відня, згодом переїхав до Берліна.
51
Денікін Антон Петрович (1872–1947) – російський військовий діяч, генерал-лейтенант. Учасник Першої світової війни. У 1917 р. командував військами Західного і Південно-Західного фронтів. З квітня 1918 р. – головнокомандуючий Збройними Силами Півдня
Росії. Один з лідерів білого руху й організаторів Добровольчої армії. У квітні 1920 р.
передав свої повноваження П. Врангелю. Жив у Франції, помер у США.
52
Трепке Василь – військовий і політичний діяч, поручик. Народився у сім’ї поміщика в Полтаві. Секретар військової секції Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії,
заступник голови філії Українського товариства Ліги Націй у Бухаресті, член кількох
українських емігрантських громадських організацій у Румунії. Заступник голови Громадсько-допомогового комітету української еміграції в Румунії. Публікувався у паризькому
часописі «Тризуб». Наприкінці 20-х рр. став доктором філософії.
53
Гасенко Юрій (1894–1933) – інженер, військовий діяч, дипломат. У 1919 р. очолював Надзвичайну дипломатичну місію УНР у Румунії. Член Союзу українських журналістів і письменників у Відні. Автор літературних творів для дітей. На початку червня
1919 р. виступив з нотою щодо дій Румунії у Бессарабії, що фактично означало оголошення
війни УНР Румунії.
54
Курдиновський Борис – співробітник МЗС УНР, який у квітні-травні 1919 р. очолював створену за розпорядженням прем’єр-міністра УНР С. Остапенка українську місію
в Польщі з метою інформування польських урядових кіл про ситуацію на Україні і підписав з польським урядом І. Падеревського угоду, не маючи на це відповідних повноважень
Уряду УНР. Угода містила низку положень, які ставили УНР у залежне від Польщі становище і згодом на Паризькій мирній конференції польські дипломати використовували їх на
свою користь.
55
Тишкевич Михайло Станіславович (1857–1930) – громадсько-політичний діяч,
дипломат, публіцист. Народився на Київщині. Закінчив Академію мистецтв у Петербурзі.
Фінансував науково-просвітні організації у Львові і Києві. Жив у Швейцарії. З 1919 р. –
посол УНР у Ватикані, голова Української дипломатичної місії на Паризькій мирній конференції, українських делегацій на конференціях у Сан-Ремо та Спа. Жив у Польщі. Помер у
м. Гнезно.
56
Лотоцький Олександр Гнатович (1870–1939) – громадсько-політичний і державний діяч, історик. Народився на Поділлі. Закінчив Київську духовну академію. Активний
діяч ТУП. З 1917 р. – голова Української національної ради у Петрограді, комісар Буковини і Покуття, генеральний писар УНР, 1918 р. –міністр віросповідань Української держави
і УНР, 1919–1920 рр. – посол УНР у Туреччині. На еміграції жив у Відні, Празі, Варшаві.
Професор Українського вільного і Варшавського ун-тів, директор Українського наукового ін-ту у Варшаві. Помер у Варшаві.
57
ОЦУКС – Об’єднання центральних українських кооперативних союзів, створене у
1919 р. трьома всеукраїнськими кооперативними союзами Українбанком, Дніпросоюзом і
Централом. Після захоплення більшовиками влади в Україні діяло у Парижі.
58
Супрун Григорій – уповноважений Міністерства фінансів УНР за кордоном, керівник окремої фінансової комісії у Берліні.
48
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59

Сидоренко Григорій Михайлович (1874–1924) – політичний діяч, дипломат, інженер. У 1917–1918 рр. – член Української Центральної Ради, міністр пошт і телеграфу. Брав
участь у переговорах з представниками Антанти в Одесі. У першій половині 1919 р. –
голова Української дипломатичної місії на Паризькій мирній конференції, згодом – посол
УНР у Відні. Помер у Празі.
60
Остроградський-Апостол Михайло Михайлович (1870–1923) – військовий діяч,
контр-адмірал. Народився на Полтавщині. Закінчив Військово-морську академію. Восени
1917 р. перейшов на службу у збройні сили УНР. 1918 р. – комендант Севастополя, командуючий українським ВМФ, представник Української Держави у Криму. 1919–1920 рр. –
товариш військово-морського міністра. На початку 1920-х рр. – військово-морський представник УНР у Румунії. Помер у Бухаресті.
61
Гулий-Гуленко Андрій (1886–?) – військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.
Народився у с. Новоархангельськ, нині Кіровоградської обл. Закінчив Новоолександрійський інститут сільського господарства та лісівництва. Учасник Першої світової війни.
Нагороджений старшинським Георгіївським хрестом. У 1919 р. очолював повстанські частини на Півдні України, під час І Зимового походу приєднався до Армії УНР (командир
Запорізької дивізії), ІІ Зимового походу – командир Бессарабської групи Армії УНР, яка
у 1921 р. здійснила спробу перейти румунський кордон і розпочати наступ в Україні.
У 1922 р. заарештований ЧК, згодом засуджений до тривалого ув’язнення. У 1927 р. неочікувано з’явився у Польщі.
62
Скржинський (Скшинський) Олександр – граф, польський посол у Румунії. У
1922–1924 рр. (з перервою) – міністр закордонних справ, постійний представник Польщі у
Лізі Націй, 1925–1926 рр. – прем’єр-міністр Польщі.
63
Імовірно Галкін Олексій (1866–1942) – військовий діяч, генерал-полковник Армії
УНР. Закінчив Володимирський кадетський корпус, 2-ге Костянтинівське військове учще, Миколаївську академію Генерального штабу. У 1917 р. брав участь в українізації
російських військових частин, 1918 р. – начальник Головного штабу Армії УНР, 1919 р. –
канцелярії військового міністерства УНР, влітку 1919 р. потрапив до польського полону,
з вересня 1920 р. – військовий міністр УНР. У 1939 р. заарештований органами НКВС.
У 1941 р. разом з іншими в’язнями вивезений на схід. Помер в Астрахані.
64
Іонеску Думитру Гіде Іон Таке (1858–1922) – політичний і державний діяч, лідер
Консервативної демократичної партії, прем’єр-міністр Румунії у 1921–1922 рр.
65
Імовірно Свобода Володимир Олександрович (1884-?) – підполковник Армії УНР.
Народився на Житомирщині. Закінчив військове уч-ще. Служив у Туркестані. З вересня
1918 р. – в українській армії. У 1919–1920 рр. служив у Добровольчій армії генерала
Юденича, 1920–1922 рр. – в.о. референта Артилерійської управи Армії УНР. У 20-30-х
рр. – на еміграції у Польщі.
66
Брусілов Олексій Олексійович (1853–1926) – російський військовий діяч, генерал
від кінноти. Народився у Тифлісі. Закінчив Пажеський корпус. Учасник Російсько-турецької 1877–1878 рр. і Першої світової воєн. Головнокомандувач Південно-Західного
фронту, з травня по червень 1917 р. – Верховний головнокомандувач російської армії. З
1919 р. – у Червоній армії. 1923–1924 рр. – інспектор кінноти РСЧА. Автор спогадів.
67
Врангель Петро Миколайович (1878–1928) – військовий діяч, генерал, барон. Учасник Російсько-японської і Першої світової воєн. З 1918 р. – на командуючих посадах у Добровольчій армії, з квітня 1920 р. – головнокомандуючий Збройними Силами Півдня Росії.
1923 р. заснував й очолив Російський загальновійськовий союз. Помер у Брюсселі, похований у Белграді.
68
Макаренко Андрій Гаврилович (1885–1965) – політичний і державний діяч. Народився на Полтавщині. Працював в Управлінні Південно-Західної залізниці у Києві. 1918 р. –
один із організаторів антигетьманського повстання, член Директорії УНР. Згодом емігрував. Жив в Австрії, Чехословаччині, Німеччині, США. Помер у Хьюстоні.
69
Швець Федір Петрович (1882–1940) – політичний і державний діяч. Народився на
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Черкащині. Закінчив Дерптський ун-т. Викладав геологію у Київському ун-ті. Член УПСР.
1918–1919 рр. – член Директорії УНР. Емігрував до Чехословаччини, де працював в Українському вільному ун-ті й Українському високому педагогічному ін-ті ім. М. Драгоманова. Помер у Празі.
70
Консеквенція (лат. consequentia – наслідок, підсумок) – логічний наслідок дії чи
обставини.
71
Ліга Націй – міжнародна організація, створена у 1919 р. зі штаб-квартирою у
Женеві. Її членами були понад 30 країн світу. Мета – мирне розв’язання конфліктів і запобігання війнам. Діяла до 1939 р., формально розпущена 1946 р.
72
Прокопович В’ячеслав Костянтинович (1881–1942) – політичний і державний діяч,
публіцист, історик. Народився на Київщині. Закінчив Університет св. Володимира. Член
ТУП, згодом – УПСФ, від якої обраний до Української Центральної Ради та її Малої Ради.
1918 р. – міністр освіти, 1919–1920 рр. – голова дипломатичного представництва УНР
у Югославії, з травня 1920 р. – голова Уряду УНР, 1926–1929 рр. – голова уряду УНР
в екзилі, редактор тижневика «Тризуб». Помер у Франції.
73
Ніковський Андрій Васильович (1885–1942) – громадсько-політичний і державний
діяч, журналіст. Народився на Одещині. Член ТУП, УРДП, згодом – УПСФ, Української
Центральної і Малої рад. Один з лідерів Українського національно-державного союзу,
голова Українського національного союзу. Співробітник УАН. З 26 травня 1920 р. – міністр
закордонних справ УНР. 1924 р. повернувся до Радянської України. Працював у системі
ВУАН. 1930 р. був засуджений за «справою СВУ» до 10 років ув’язнення. Покарання
відбував на Соловках.
74
Йдеться про уряд генерала Врангеля.
75
Моркотун Сергій Костянтинович – громадський діяч, адвокат, масон. У 1917 р. –
начальник міліції Південно-Західної залізниці, 1918 р. – особистий секретар гетьмана Павла
Скоропадського. В еміграції жив у Франції, займав антипетлюрівську позицію, виступав за
федерацію з Росією, з листопада 1919 р. – голова Українського національного комітету,
1920 р. у Криму вів переговори з генералом П. Врангелем.
76
Імовірно Вітковський Володимир Костянтинович (1885–1978) – генерал-лейтенант. Закінчив 1-й кадетський корпус, Павловське військове уч-ще. Учасник Першої світової війни, Білого руху. У 1918–1920 рр. – командир батальйону, офіцерського полку генерала
Дроздовського, командир бригади, начальник дивізії, командир 2-го армійського корпусу
(змінив генерала Слащова), командуючий 2-ю армією. Евакуйований з Криму. Заступник
генерала Кутепова. З листопада 1920 р. – на еміграції у Туреччині, Болгарії, Франції, США.
Активний діяч Російського загальновійськового союзу.
77
Раковський Християн Георгійович (1873–1941) – радянський політичний і державний діяч, член РКП(б). Походив з поміщиків Південної Добруджі. Один з організаторів
соціал-демократичних партій Румунії і Болгарії. У 1918 р. очолював ВЧК в Одесі
і Севастополі, був членом делегації радянської України на переговорах у Брест-Литовську, головою делегації РСФРР на мирних переговорах з Українською Державою. У 1919,
1920–1923 рр. – голова Раднаркому і нарком закордонних справ УСРР. Опонент Й. Сталіна. Репресований і розстріляний.
78
Імовірно Демченко Всеволод Якович (1875–1939) – інженер шляхів сполучення,
випускник 4-ї Київської гімназії, гласний Київської міської думи, голова Київської повітової земської управи, староста Олександро-Невської церкви. З його ім’ям пов’язують благоустрій київських вулиць у 1909–1910 рр. Член ІV Державної думи. Мав земельні маєтності
на Київщині і Херсонщині. За часів Тимчасового уряду був київським повітовим комісаром,
гетьманату – членом Союзу ділової еліти, підтримував уряд П. Скоропадського. У Бухаресті
видавав російськомовну газету «Наша Речь».
79
Геруа Олександр Володимирович (1870 – після 1944) – генерал-лейтенант. Закінчив
Пажеський корпус, Миколаївську академію Генерального штабу, учасник Російськояпонської, Першої світової і громадянської воєн, з 1917 р. – командир 18-го армійського
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корпусу, начальник штабу Румунського фронту, 1918 р. – один з керівників Союзу відродження Росії, 1919 р. – начальник Місії Збройних сил Півдня Росії, 1920 р. – військовий
представник Головного командування (П. Врангеля) і великого князя Миколи Миколайовича у Румунії, у 20-30-х рр. ХХ ст. – представник РОВС (Российский общевойсковой
союз) і голова Союзу інвалідів у Румунії. 1944 р. заарештований органами СМЕРШ
і відправлений до СРСР.
80
Five of clock – дружня зустріч за чашкою чаю чи кави зазвичай о 17.00.
81
Імовірно Поклевський-Козел Станіслав Альфонсович – громадський і державний
діяч, син відомого підприємця з Катеринбурга, член Державної Ради, радник посольства
Росії у Лондоні, 1914–1916 рр. – царський посланник (посол) у Румунії, масон. У 1920–
1930-х рр. – голова Російсько-Румунського благодійного комітету у Бухаресті, представник Офісу Нанесена у Румунії.
82
Йдеться про членів Української соціал-демократичної робітничої партії.
83
Винниченко Володимир Кирилович (1880–1951) – політичний і державний діяч,
один з ідеологів українського національно-визвольного руху, письменник. Засновник і керівник УСДРП. У 1917 р. – заступник голови Української Центральної Ради, голова Генерального секретаріату, 1918 р. – голова Українського національного союзу, Директорії
УНР. У 1919 р. вийшов зі складу Директорії, емігрував до Відня, де організував закордонну групу УКП та видання її органу – газети «Нова доба». Влітку 1920 р. повернувся
в Україну, став заступником голови Раднаркому УСРР, проте невдовзі виїхав за кордон.
Жив у Франції.
84
Interview – iнтерв’ю.
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Імовірно Загродський Олександр Олександрович (1889–1968) – генерал-полковник. Народився на Уманщині. Учасник Першої світової війни. З 1917 р. – в українській
армії. У 1918–1919 рр. – командир Запорізької дивізій військ Директорії, командувач Волинської групи Дієвої армії УНР. Учасник І Зимового походу, 1920 р. – начальник 2-ї
Волинської стрілецької дивізії Армії УНР. З 1923 р. – на еміграції у Польщі, 1944 р. –
в Австрії, 1950 р. – у США.
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Ліпко Петро Іванович (1876–?) – генерал-хорунжий Армії УНР. Народився на
Воронежчині. Закінчив Тифліське піхотне юнкерське училище, Миколаївську академію
Генерального штабу. Учасник Російсько-японської і Першої світової воєн. З 1918 р. – в
українській армії. У 1919–1921 рр. – начальник штабу Чернігівської групи Армії УНР,
розвідувального відділу Дієвої армії УНР, голова військової делегації УНР на переговорах
з польським командуванням про перемир’я, начальник штабу Армії УНР, командуючий
Запасними військами УНР. Був інтернований у Польщі. На початку 20-х рр. виїхав в
УСРР. Подальша доля невідома.
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У тексті самим автором порушена нумерація пунктів.
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Сommuniquй – офіційне повідомлення, комюніке.
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Йдеться про сина адмірала Остроградського.
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Ірина Матяш
«Я, ВАДИМ ДОБРОЛІЖ…»
Осінь 2007 р. в суворому Едмонтоні, «на краю світу», як визначила
письменниця Докія Гуменна, видалася напрочуд лагідною і яскраво-золотою. В один із таких літньотеплих днів архівні пошуки чи сама доля привели
мене до будинку на 14308 - 88 Avenue, де «жили» і акумулювали енергію
автора полотна талановитого художника українського походження Вадима
Володимировича Доброліжа і ще мешкала його дружина – чарівна навіть
у літньому віці пані Валентина. Питання, на яке знайти відповідь сподівалася лише тут, полягало в з’ясуванні його авторства щодо високої відзнаки
українських вояків – Хреста Симона Петлюри. Адже у відомому виданні,
присвяченому українським нагородам1, художника цієї нагороди вказано
лише ініціалами – Д. Вадим. Невеличкий за обсягом архівний фонд
особового походження (Wadym Dobrolige fonds, PR1973. 0346) у
Провінційному архіві Альберти в Едмонтоні не давав жодного ключа до
розгадки таємниці. Можна припустити, що митець планував передати свій
архів на державне зберігання, але встиг 1973 р., незадовго до смерті, лише
започаткувати фонд, у складі якого 2 негативи – копії фотографій зробленого та розписаного ним іконостасу Української православної церкви Св.
Івана. Ця праця, якій було присвячено останні три роки життя (1970–1973),
ймовірно, належала до найдорожчих його серцю витворів. Колега В. Доброліжа І. Кейван слушно вважав, що виконаний у дусі українського козацького бароко іконостас церкви Св. Івана «може служити клясичним зразком
для виконання іконостасів українських церков у Канаді й поза Канадою»2.
Гіпотезу щодо авторства відзнаки українських вояків В. Доброліжа
підтримав канадський науковець Радомир Білаш, завдяки сприянню якого
і відбулося моє знайомство з родиною художника. Справжній інформаційний «скарб» зберігався в будинку його доньки – Наталі: невідома частина
архіву митця, хоч і не надто значна за обсягом, але унікальна за змістом.
Із його записників, особистих документів, життєписів, листівок із таборів
переміщених осіб у Німеччині, фото та інших документів поставали нелегка
доля талановитого емігранта, його шлях від рідної Чернігівщини до
канадської Альберти довжиною в ціле життя. Один із записників
давав пряму відповідь на питання: працю над Хрестом і Орденом
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Симона Петлюри ним було закінчено менше, ніж за 4 місяці до смерті, –
8 червня 1973 році за участю інженера Ковальського. Митець творив упродовж усього життя – від перших пейзажів під керівництвом шкільного
вчителя до відомих портретів, пейзажів, праць у театрі і кіно, розпису церков,
оформлення книг, створення різдвяних листівок. Здається, немає жанру
живопису, у якому б він не залишив яскравого сліду.
Уродженець Чернігівщини, зокрема одного з найславніших її міст –
Ніжина, де з’явився на світ 7 грудня 1913 р. в родині залізничника й медсестри, майбутній художник уже в ранньому дитинстві став киянином.
Потяг до малярства, який виявився у нього в початковій школі, згодом
переріс в усвідомлену потребу і сенс життя. В. Доброліж із вдячністю
згадував своїх перших учителів малювання – С. Трохименка та М. Тимофіїва, які відкривали йому шлях у мистецтво. Юнак створював декорації
для шкільних свят, писав пейзажі, наполегливо працював на пленері – вчився
розуміти душу природи.
Відтак ні для кого не стало несподіванкою, що 1931 р. Вадим розпочав навчання в Київському художньому інституті, реформованому зі створеної ще за доби Української Центральної Ради, в грудні 1917 р., Української державної академії мистецтв. Доля подарувала юнакові плідне спілкування: з проф. Ф. Кричевським, у якого він вивчав пейзажне мистецтво та
портретистику; з проф. М. Струнниковим, у якого вчився сценічнотеатральному малярству та С. Налепинською-Бойчук, у майстерні якої
опановував станкову графіку та книжкове оформлення. За часом студії В.
Доброліжа припали на добу цілеспрямованої більшовицької ідеологізації
мистецтва, нищення владою мистецької еліти, розгрому нею професорського складу інституту. Тим важливішими були для нього настанови видатних представників українського образотворчого мистецтва, багато з яких
незабаром були розчавлені сталінським молохом. Для виконання дипломної праці в останній рік навчання в інституті він стажувався в студії монументального живопису в Ленінградській академії мистецтв. Тут мав нагоду вивчати в Ермітажі твори Т. Шевченка-художника. Та незабаром після
повернення із Денінграда в Київ опинився на Колимі: в його ілюстраціях до
дитячого видання недремне око НКВС знайшло «антирадянські погляди». Згодом художника перевели на Далекий Схід, до Хабаровська, де
йому довелося «працювати за фахом»: брати участь у оформленні Хабаровського й Нікольсько-Уссурійського будинку Червоної Армії, двох вистав Хабаровського драматичного театру тощо. 1938 р. В. Доброліжа амністували й реабілітували разом із іншими в’язнями, вироки яких складали до п’яти років.
Повернення В. Доброліжа до Києва подарувало йому зустріч з геніальним Олександром Довженком. Він улаштувався на посаду помічника
декоратора та освітлювача сцени в Київській кіностудії, де працював понад два роки й долучився до оформлення довженківських фільмів.
Воєнні роки в біографії В. Доброліжа закарбувалися німецьким полоном, життям в окупованому Києві, одруженням, народженням доньки
і прощанням із батьківщиною. Восени 1943 р. молоде подружжя з немов112
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лям і бабусею вирушило на Захід. Через Західну Україну, Польщу й Чехословаччину дісталися Німеччини. До травня 1945 р. працювали на фермі
біля Ваймару, а по тому потрапили до табору переміщених осіб Гайденау,
поблизу Гамбурга. Попри матеріальну скруту і психологічну складність
табірних умов життя, саме тут відбулося його повернення до творчості,
адже під час роботи на фермі про мистецтво доводилося лише мріяти.
Вадим очолив студію образотворчого мистецтва, навколо якої згуртувалися скульптор Іван Березовський, Михайло Польовий, Микола Гавриків
та Анатоль Яблонський. Студійці організували таборові виставки, брали
участь у виставках у Гайденау, в Гамбурзі, в Ганновері, в головному штабі
Британських окупаційних військ. В. Доброліж не лише працював в улюблених жанрах як театральний художник (оформляв вистави таборового
українського театру), портретист (створив упродовж 1945–1948 рр. понад
45 портретів визначних осіб), графік (оформляв книжки для видавництва
«Заграва») та пейзажист, а й почав опановувати новий напрям: написав
три ікони для таборової церкви. Останній напрям набув значення
визначального у Канаді, куди художник дістався 1948 р. за допомогою
відомого громадського діяча Петра Зварича з Альберти.
На запрошення української православної громади він взявся до розпису церкви св. Володимира у Вегревілі. За оцінкою фахівців, «поліхромія
церкви св. Володимира у Веґревілі, зроблена Доброліжем, – це перший
твір, дійсно мистецької вартости в цій ділянці, у всій Західній Канаді»3.
Нині ця церква належить до ансамблю музею Село спадщини української
культури поблизу Едмонтона. В Едмонтоні родина митця мешкала з 1951 р.
Кілька років В. Доброліж виконував оформлювальні роботи для компанії
Гадсон-Бей, однак після 1955 р. він працював виключно як художник –
виконав низку розписів церков Альберти, зокрема в місцевостях Редвей,
Вілінґдон, Ендрю, Мирнам, Мусідора, Гейрі-Гил, Брудергайм, Дервент,
Ламонт, Голлов Лейк, Атабаска, Норт Бетлфорд (Саскачеван) тощо.
Водночас помітні здобутки мав В. Доброліж і на ниві портрета та
пейзажу. Зокрема, створений ним портрет королеви Єлисавети було виставлено в залі Канадського Леґіону в Едмонтоні, відомий і портрет митрополита Іларіона в ризах зі всіма архієрейськими атрибутами та зі свічниками в обох руках. До найкращих належить «Автопортрет» (олівцем) з огляду на його психологізм. Високу мистецьку вартість мають його пейзажі
«Озеро Морейн», «Ріка Атабаска», «Озеро Віндермір», «Дерев’яний міст»
(поблизу Бенфу), «Старий млин», «Затишна ляґуна» (біля Вікторії), «Українська хата», «Зима в Україні».
Як українець, В. Доброліж не залишався осторонь життя української
громади в Альберті. Він брав участь в оформленні українських національних та церковних ювілеїв, річниць, інших свят в Едмонтоні, зокрема
Мазепинської академії (1959), Шевченківської (1961), Івана Франка, Свята Державності; виконав декорації для вистав «Наталка Полтавка», «Сватання на Гончарівці», до виступів танцювального ансамблю «Шумка» тощо;
створив кілька святочних і вітальних листівок, оформив українські
видання («Вічні вогні Альберти» Д. Гуменної, «Незабутні українські дні
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в Римі» о. В. Тарнавського) і навіть створив погруддя молодого Т. Шевченка та ін.
Заглибившись у творчість, яка була в його випадку надзвичайно багатогранною, художник не переймався здобуттям широкої популярності.
Він мав дві індивідуальні виставки своїх творів у Веґревілі, дві ретроспективні виставки в Едмонтоні (1949; 1956). Його чотири картини було включено в пересувну виставку Міністерства культури Провінції Альберти, що
подорожувала по всьому Заході (1949), дві картини – у виставку Сучасного канадського мистецтва в Торонто (1960); брав участь у групових
виставках українського мистецтва в Канаді. Лише після смерті митця виставка його творів відбулася в рідному Ніжині. Втім, багата мистецька
спадщина художника заслуговує на детальніше дослідження як взірець
українського мистецтва в Канаді. Не менш важливе й вивчення життєвого шляху В. Доброліжа – канадського художника з українською душею.
Подані нижче документи із приватного зібрання родини Вадима Доброліжа ілюструють найскладніший етап життя художника, пов’язаний із
перебуванням у таборі переміщених осіб та виїздом до Канади. Стилістичні, орфографічні та інші особливості документів збережено.
1
Нагороди України. Історія, факти, документи. У 3 т. / Інститут історії України НАН
України [та ін.]; авт. кол.: Д. Табачник [та ін.]. – К.: Українознавство, Фірма «ARC-Ukraine»,
1996. – Т. 1. – С. 164.
2
Кейван І. Вадим Доброліж // Вадим Доброліж: альбом = Wadym Dobrolige: album. –
[Едмонтон]: Фонд ім. Вадима Доброліжа і вид-во «Славута», 1985. – С. 13.
3
Там само. – С. 12.

№1
ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА
НА ЕМІГРАЦІЇ ЩОДО УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ПРОМИСЛУ

Дорогі Земляки!
В хвилині, коли питання нашої найблищої будучини наближається до
своєї розв’язки, коли чимраз актуальнішою стає справа нашої дальшої
еміграції, коли бачимо у цілому світі спори на тему нашої конструктивної
вартости для країни, яка хотіла б нас прийняти, не лише наш національний престиж, але рівнож наш спільний інтерес вимагає, щоб ми НАГЛЯДНО показали перед світом наш культурний рівень, нашу творчу працездатність, а тим самим перспективи нашого творчого вкладу у країну,
яка нас прийме.
З цих міркувань наше Лондонське Бюро постановило у порозумінні
з Ц[ентральним] П[роводом] У[країнської] Е[міграції] улаштувати у серпні
б[іжучого] р[оку]
ВИСТАВКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНЬОГО ПРОМИСЛУ у Гановері. Виставка подумана яко мандрівка, яка згодом перейде до Лондону
і дальше до Америки і Канади.
Запрошуємо гаряче усе громадянство до співпраці у цьому ділі, щоб
запевнити виставці якнайвищий рівень щодо якости найкращих зразків
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нашого народнього мистецтва, як і стількости і різноманітного багатства
експонатів.
Уладжувані вже по наших таборах численні виставки виказали, яким
багатством нашої народньої культури ми диспонуємо, бо прив’язання до
рідного мистецтва у нас таке, що люде, а зокрема наше жіноцтво, покидаючи рідну землю, забирали зі собою в постаті різьби та вишиваної сорочки чи рушника найкращі його взірці, як зв’язок з рідною землею.
Всі ці виставки мали однак льокальний характер і репрезентували
нас лише перед вузьким кругом припадкових чужинців.
Тепер прийшла хвилина, коли треба ці наші багаті мистецькі надбання
використати як пропагандивний засіб для промощення шляху до нашої
дальшої еміграції і показати наглядно перед світом, що ми не безвартістні
прийдисвітці-безбатченки, а спосібний, працьовитий і творчий народ.

Організація виставки намічена в такий спосіб:
1. Кожний табор бере участь у тій спільній нашій справі пропорціонально до скількости населення та власних експонатів.
2. Табори складають задекляровану квоту грішми або експонатами.
3. Експонати переходять мистецьку та оціночну комісію, установлену Головним Виставовим Комітетом.
4. Таборам, які не мають власних експонатів та робітень, дана буде
можність закупити їх у олбітних, визначених Виставовим Комітеттом, так
що кожний табор репрезентований буде на виставці індивідуально.
5. Виставлені експонати залишаються власністю поодиноких таборів, які складають їх до диспозиції Ц[ентрального] П[роводу] У[країнської] Е[міграції] в цілі улаштування спільної мандрівної виставки. Децизія відносно власности експонатів і дальшої їх долі залишається за власником.
6. Рівночасно звертаємося до громадян, не згуртованих по таборах,
з горячим закликом взяти по своїм силам активну участь в улаштуванні
виставки так грішми, як і власними експонатами.
7. Громадяни, які мають у себе зразки народнього мистецтва (вишивки, різьби, етнографічні строї тканини, кераміка і т. п.), і зацікавлені у
виставі, просимо зголоситися листовно до Ц[ентрального] П[роводу]
У[країнської] Е[міграції]
Авгсбург, липень 1947

За Ц[ентральний] П[ровід] У[країнської] Е[міграції]
( – ) Василь Мудрий

( – ) Роман Ільницький

Комітет виставки українського народнього промислу
Інж. М. Бачинський, М. Вілякова, проф. М. Вєтухов, К. Гарлецька,
проф. Дем’ян Горняткевич, М. Дмитренко, С. Дроздовський, Д. Квасниця,
інж. М. Кос, проф. П. Курінний, Е. Аозак, Мирон Луцький, П. Мегик,
інж. А. Мілинич, проф. Мощенко, В. Мудрий, І. Павликовська,
проф. Січинський, проф. І. Замша
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№2
ТАБОРОВА АНКЕТА ВАДИМА ДОБРОЛІЖА

1. Прізвище – Доброліж
2. Ім’я – Вадим
3. Стать – чол.
4. Родинний стан – одружен.
5. Дата народження – 7. 12. 1913
6. Місце народження – Синява1
7. Адміністраційна округа (провінція) – Ярослав.
8. Країна – Австрія
9. Релігія – правосл.
10. Прізвище та ім’я батька – Доброліж Володимір
11. Державна приналежність батька – Австрія
12. Дівоче прізвище та ім’я матері – Нестеренко Алекс.
13. Державна приналежність матері – Австр.
14. Державна приналежність, на яку претендує регістрований зараз
бездерж.
15. Державна приналежність регістрованого при народженні Австр.
16. Евентуальні зміни державної приналежности з датами з 18 – бездержавний.
17 Супроводжуючі члени родини
18. Прізвище та ім’я – Доброліж Вал. Стать – жін.
Дата народження – 6. 6. 21
Державна приналежність (коли не така, як в регістрованого……
Ступінь споріднення з регістрованим…….
18. Попереднє місце мешкання в нормальний час, до того, як зробився DP – Місто Криниця Провінція Новий [Санч]
19. Коли ви мешкали тоді не в країні вашої державної приналежності,
чи мали ви право на постійне мешкання? – Так.
Чи ви мали право на працю? – Так.

№3
СТИСЛИЙ ЖИТТЄПИС ВАДИМА ДОБРОЛІЖА

Я, Вадим Доброліж, народився 7 грудня 1913 року в м. Синява коло
Ярослава на Сяні. Мій батько Володимир Доброліж був урядовцем залізничним на станції Транчин.
Я вчився в Народній школі, а пізніше в гімназії в Ярославі. Ще в гімназії виявлено у мене здібности до малювання. Отже, по закінченні гімназії,
а одночасно і 3-річного навчання у маляра Сафонова у 1929 році я вступив
до Академії штук у Кракові. Закінчив Академію року 1934.
Від того часу, працюючи самостійно або з малярами Яблонським,
Монастирським (син), Перебийніс та ін. пробув до 1939 року в Синяві,
Криниці-здрой, Львові та ін. В ці часи виконував ріжні роботи – портрети,
жанри, образи до церков, ріжні роботи для т-ва «Просвіта».
Перебуваючи 1939 року у Львові (писав образ воскресіння христового для церкви Св. Юрія на Францисканській 7) познався і одружився зі
студенткою Консерваторії Валентиною Пушкар, зі Холма. З початком війни
Польсько-Німецької змушені були з дружиною тікати зі Львова до Кри116

Зарубіжне українство

ниці перед наступом большевіків на
Львов. Інтуіція нас не подурила: мій
батько, що залишився в Синяві був
замучений у НКВД в Ярославі в кінці
1939 року.
В Криниці я з дружиною перебував до 1941 року, коли зі Львова виступили (перед німцями) большевики.
За німців ми з дружиною повернулися знова до Львова, де вона продовжувала студії в консерваторії, а я продовжував свої роботи.
В листопаді 1943 року, через 2,5
місяці після народження дочки Наталки ми з дружиною знова змущені
тікати перед примарою наступаючого на Львів большевизму до Криниці.
Але в Криниці нам теж не пощастиПосвідчення В. Доброліжа
ло – через місяць по приїзді до неї,
(з родинного архіву)
мене, як не маючого «ерляубніс-карти» забрали до Німеччини на роботу.
В Німеччині я пробував у селі Кракендорі (Тюрінгії) як робітник рільничий, моя жінка працювала в того самого бавера у хатньому госпо-

Документ переміщеної особи

дарстві, навіть бабка і та працювала коло його курей та гусей. Працювали ми аж до приходу Амеріканського війська як скотина, не маючи відпочинку навіть у неділю.
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Від приходу Американців /13 квітня 1945/ я знова взявся до свого
діла – малювати. Від того часу змалював близько 45 портретів, зо два
десятки жанрів та не знаю скілько пейзажів. Майже все це роз’їхалося до
Англії, Америки, Канади, Бельгії, Франції – разом зі старшинами та вояками. Крім цього зробив образи для церков у Ваймарі, Герсфельд (з іконостасом) та для церкви в таборі Гайденав, де я зараз мешкаю.
Wadim W Dobrolige
258 DP Assembly Centre
B. A. O. R.
via Gt.Britain
1
В анкеті й життєписі В. Доброліж свідомо змінив місце народження й окремі факти
своєї біографії та життя членів родини з метою полегшення виїзду до Канади. Така ситуація була типовою в емігрантському середовищі.

Олександр Щур
ГОЛОДОМОР
Олександр Іванович Щур – яскравий представник
угорського українства, музикант, актор, педагог, письменник. Він народився 8 листопада 1945 р. у селі Олександрівка Тростянецького району Вінницької області в
Україні. 1946 р. його родина опинилася в Західній Україні, де оселилися в місті Борислав. Там майбутній
музикант закінчив семирічну школу, а далі вступив до
Дрогобицького державного музичного училища по класу кларнета та диригування. Після того було навчання
у Львівській державній консерваторії ім. М. Лисенка
по класу кларнета (від 1963 р.). 1967 р., відновивши
навчання після обов’язкової служби у війську, розпочав роботу солістом оркестру танцювального ансамблю «Юність». Під час навчання на четвертому курсі
консерваторії, 1968 р. був зарахований в групу кларнетів
до складу симфонічного оркестру Львівської державної філармонії, а за рік, у травні 1969 р., був прийнятий
на роботу солістом оркестру Львівського академічного державного театру опери та балету імені Ів.Франка. Від 1971 р. розпочав викладацьку роботу спочатку
в Буській музичній школі, а пізніше у Львівській
музичній школі № 4 і з 1976 р. у Львівському училищі
культури. В 1978 р. перейшов на постійну роботу завідуючим відділом духових інструментів до Львівського училища культури. З 1980 р. по 1993 р. працював
директором Львівської музичної школи № 2. З
вересня 1993 р., по конт р акту був зарахований
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Олександр Щур із дружиною Жужанною (праворуч),
народною артисткою України Ларисою Кадировою
та проф. Іриною Матяш (зліва направо)

на роботу викладачем по класу кларнета, блок
флейти, саксофона та камерного ансамблю до
Угорської хорової школи-гімназії ім. З. Кодая де і працює понині. Упродовж понад тридцяти років постійно
виступає з концертними програмами в спідружності з
дружиною Жужанною Макаус та синами Адріаном і
Даніелем, ставить музично-літературні постановки,
грає в самодіяльному Українському національному
театрі в Угорщині, пише літературні твори. Сторінки
його мемуарної повісті вперше побачили світ у журналі «Громада» – друкованому органі української громади в Угорщині.
Увазі Читача пропонується розділ із мемуарної повісті Олександра Щура, присвячений трагічним сторінкам української історії. Публікацію здійснено зі збереженням стилістики, орфографії та пунктуації оригінала. Розділ друкується вперше.
Ірина Матяш
Десь аж тепер, на початку шести десятих років і навіть серед своїх
сімейних, можна більш-менш вільно говорити вслух про події тридцятирічної давності – про голодомор. А ще й, за такий тривалий час, можна вже
й об’єктивно глянути на те, як так сталося, що живих, свідомих людей
можна було довести «до ручки», та знущатися над нами, як над якоюсь останньою паршивою скотиною. Самі винні, каже Батько, не могли
взятись за сокири та вили – боялись – силою нам заткали роти, а хто не
119

Зарубіжне українство

змовчав – того кістки давно вже згнили в землі сирій, «за стодолою».
Але, як не дивно, історія повторюється – сьогодні завдяки Микиті, знов
ми вже мало не в голодоморі. В країні, продовжує Батько, вже мало не
така ситуація, якою була на початку тридцятих років, коли ми жили в селі
на Вінниччині. В магазинах, на полках – «шаром покоти», хліб – по картках,
а в нього домішують горох і ще, якусь тирсу. Чи можливо сьогодні таке?!
Але, Діточки, звертається він до нас, ми тепер живемо не в селі, як колись, а в місті. Коля – офіцер, на «казенних харчах»; Надя – заміжня –
чоловік не дасть «спухнути»; Сашка – ще студент, але одного якось витягнемо, неодмінно витягнемо. Перехрестився, тяжко мовив – хоч би роботи не лишили.
Літом 1963 р. поз’їжджалися діти до Батьків в гості, сидять вечеряють, поволі, не весело розмовляють. Посеред столу, в казанці варена картопля «в мундирах»; темна (кам’яна) сіль; салат з помідорів і цибулі покраяних великими кусками, заправлених трохи гіркуватою олією – «хто його
знає, чого «вони» там домішують в неї» так про це, висловлювався Тато;
пляшка горілки з зеленою етикеткою – «Московская»; в макітрі затертий
часник з тією ж гіркуватою олією; специфічно – вздовж, на половинки розрізаний чорний хліб «кірпіч Московський», а чому так специфічно покраяний
хліб? Це окрема розмова – Тато з хлібзаводу, де він працював, приносив
на хворому животі, навпоперек розрізану гарячу буханку хліба.
Випили по чарці. Батько мовив: – «щоб дома не журилися», – занюхав окрайцем хліба. Мама втерлася краєм хустки. Брат запив водою. Сестра, пригубила, скривилася і не п’є. Закусили, налляли ще по одній.
Брат, Микола розмірковує про сучасну міжнародну «паршиву політику». Сестра, Надя мовчки слухає, я бавлюся з собакою, «одним вухом»
прислухаюся до розмов дорослих. Тато в розмові, час від часу питається
підтвердження у Мами – «Теврона, ти пам’ятаєш, як воно було? Я ж не
брешу. Скажи, скажи – це ж таке насправді було!» Мама тихенько киває
головою: «Та ж правда, чиста правда. – Хреститься: – Єйбо-присійбо».
От і я кажу, продовжує Батько, невже може вернутися голодомор?! Хоча
в цьому житті всяке буває. Я пам’ятаю, тоді, після моєї служби в армії,
потрібно було сконцентрувати свою увагу на обладнання побуту для своєї
сім’ї. В першу чергу, потрібно було від тещі перебиратися у свою хату.
Але на той час, кінця двадцятих, початку тридцятих років, ситуація на
Україні була надзвичайно складною.
Це той час, коли закінчувалася політика НЕПу (Нова Економічна
Політика), коли після Громадянської війни, повернулися до приватних
принципів організації державної економіки і час початку примусової «колективізації» на селі.
НЕП – це час, коли суспільство різко розділилося на дуже багатих –
злочинців, в основному міських жителів та на дуже бідних і скривджених,
пограбованих громадян – в основному сільського населення. Приватник,
був центром державної політики, дозволялась торгівля у власних
крамницях та різний інший «гандель» (купи-продай). «Кмітливі люди»
робили на цьому «дурні гроші». В містах під прикриттям вищестоящих
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відкривали спеціальні крамниці, де можна було виміняти вироби з коштовного металу на кусок хліба, або «кмітливі» на возах вільно їздили по
селах – у голодних, збожеволілих людей вимінювали вигідно для себе різні
коштовності, або в основному споювали народ в своїх шинках.
І навпаки, колективізація відвертала ідею «приватника» та означала
таку організацію колективної роботи на землі, коли всі селяни збирають
у купу всю свою скотину, землю, знаряддя і разом колективно хазяйнують, тобто об’єднуються у таку організацію, яка називається колективним господарством, скорочено – колгоспом, а члени цієї організації називаються колгоспниками. Скотина, земля, обробка землі спільні – і це все
нічиє – спільне. Прибутки, якщо вони є, діляться порівну між колгоспниками, особливо тут хочу зазначити, якщо є ті, як вони, так звані прибутки.
З іншої сторони, до колективізації, не всі селяни були в змозі самостійно обробити «нарізану» землю, в основному бракувало сільськогосподарських знарядь, робочої сили і посівного матеріалу, але і в колгоспи, де
було досить людей для обробки землі, добровільно вступати не хтіли. А ті
сім’ї і окремі громадяни, що спромоглися обробити землю і заробити на
цьому, були визнані куркулями-кулаками та визначені, як ворожий клас
пролетаріату, яких потрібно було фізично знищити.
На хвилях державної політики «індустріалізації» потрібно було нагодувати досита тих, які би здійснювали можновладні плани «скачка» і «п’ятирічок» на о’бєктах тяжкої індустрії. По стратегічним і природнім умовам, регіоном по виробництву «жратви» в тодішньому СРСР, було визначено Україну. Але ідея колективізації безнадійно «буксувала» і тоді були
сплановані заходи – шляхом залякування та голодом примусити людей
насильно вступити до колгоспів, що призвело до надзвичайно трагічних
наслідків.
Промову підхопив брат Микола: – Доба колективізації в сільському
господарстві – одна з найтрагічніших сторінок в історії українського народу двадцятого сторіччя, це період винищення мільйонів безневинних селян,
як під час самої компанії, так і внаслідок викликаного нею нечуваного
досі голодомору 1931–1933 років.
Все розпочалось задовго, ще до піку голодомору, ще до початку тридцятих років. Офіційна історія твердить, що наступ на так званого куркуля розпочався після виступу Й. Сталіна в грудні 1929 р. на сторінках газети «Правда»
з зловісними словами: «Мы перешли от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулака к политике ликвидации кулака, как класса». В той же момент, члени ЦК ВКП(б) з готовністю підхопили: «назрело время
со всей конкретностью поставить вопрос о ликвидации кулака».
Як реакція на догму Керманича, відразу була спеціально створена
з цього приводу підкомісія ЦК, яка розбила усіх куркулів на три розряди:
Перший – активні вороги, що вчиняли ворожі дії, мали бути заарештовані, ув’язнені або розстріляні, а їх сім’ї – заслані.
«Пам’ятаєш, як Арсена, що жив біля греблі, тягли по селу і як за ним
його всю сім’ю вивезли до Сибіру, а майно розтягли – хто, що встиг вхопити», – встряла в розмову Мама.
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Батько продовжував, але навіть і такі репресивні методи не давали
для можновладців бажаного наслідку – люди саботували роботу в колгоспах, а якщо працювали, то неохоче, малопродуктивно. Політика колективізації на селі була під зривом.
«Другий розряд, – найбагатші, продовжував статистику Брат, – ті,
яких слід засилати на Північ або до Сибіру».
Третій – поки що не ворожі – їх потрібно вислати в межах району на
нові земельні ділянки. «От, це про нас – Феліштинських – відреагувала
Мама – нас з Капустян силою виселили на хутір «Ланок» біля села Олександрівка».
Раднаркоми зі своєї сторони скоренько визначили статус куркульського господарства. Таким визначалося господарство, де регулярно тримали наймитів, чи мали млин, олійню або маслобійню, чи орендували якійсь
реманент або приміщення, а куркульськими родинами вважалися родини,
якщо, крім того, хтось з них займався комерцією, торгівлею, лихварством
або іншою не продуктивною працею, наприклад священики. Тобто до
категорії «куркуля» можна було зарахувати будь-якого неугодного селянина, не лояльного дo тодішньої радянської влади.
«Так-так, – підхоплює Батько, – одразу на селі розпочалася вакханалія терору, як раз у той час були створені при сільрадах комісії з розкуркулювання, які проводили масові акції описування та вилучення майна
у найбільш роботящої і заможної верстви сільського населення, у так званих “куркулів”».
Адже в середньому, кожен заможній господар мав до революції 100
десятин орендованої землі; 3 постійних і 15 сезонних робітників; здавав
людям в наїм сільськогосподарські знаряддя праці; давав під проценти
гроші в кредит.
«О, це правда, йдеться про мого Тата, – підхопила Мама, – як раз він,
в той час, здавав знаряддя в оренду і давав гроші в кредит». Загалом актом від 25.02.1929 р. по Капустянах (містечко де ми постійно проживали)
було розкулачено 76 господарств. Під усіма актами комісії з розкуркулювання, як правило, стояли малограмотні підписи її членів, боржників мого
Тата».
76 господарств за один день – різна доля цих розкуркулених люддей.
Хто відразу «від удару» помер, не стерпівши насильства і приниження,
хто помер пізніше на засланні, хто врятувався втечею, хто пропав без
вісті, а були і такі, хто вижив, повернувшись потім до рідного місця.
«30 січня 1930 р., – продовжує Микола, – ЦК ВКП(б) приймає постанову “Про заходи по ліквідації куркульських господарств у районах
суспільної колективізації”. У ній містилося розпорядження у позасудовому
порядку вислати до найвіддаленіших районів Країни Рад розкуркулених за 1
та 2 розрядами, а також членів їх сімей. Через тиждень, як мені розповідав
Дід Феліштинський, пленум Капустянського парткому затвердив перелік
осіб, що підлягають розкуркулюванню. Наприкінці лютого було
сформовано кілька колон розкуркулених, яких насильно вивезли
на Північ, як “визнаних соціально небезпечними за класовою ознакою”».
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«На початку 1932 року на теренах Східної України, – продовжував
в запалі Батько, – розпочалася Державна політика організації колективних господарств, методом жорстокого силового примусу».
Народ був захмарений і збожеволілий від голоду і недостатку.
Люди, як мухи вимирали цілими селами.
Дана ситуація виникла не в наслідок тяжких погодних умов, чи неврожаю на Україні, а внаслідок того, що сталінським урядом було визначено
їй місце видобувача сільськогосподарської продукції і вона повинна
була годувати увесь СРСР. Для цього потрібно було всіх організувати
в колективи. Українці, як зомбі повинні були виробляти «жратву» і
тільки. Подібна політика була впроваджена для усіх інших республік
СРСР – нафту виробляли в Азербайджані, бавовну в Казахстані,
картоплю в Білорусії, сталь плавили в Тагілі, в Молдавії для всіх зомбі
«необъятного» культивували дешеве вино, на Кавказі і в Криму – секс та
відпочинок і т. д.
У нас, на Україні, для втілення в життя теорії «жратва», були створені
«продзагони», які зі зброєю в руках їздили по селах і все до тла «викачували» з комір у селян, навіть не залишали зерна на весняні посадки. Вилучене зерно та вироби з нього, під назвою «продовольчі залишки з
СРСР», продавали за кордон в спецкрамницях за сталу валюту.
Таким силовим методом, серед селян був створений штучний
голод, який по підрахункам керівників держави, мав загнати нас селян
у «стойло» – до колгоспів, мовляв зголодніють – підкоряться. Хто там
тоді рахувався з людьми, тоді за одну ніч могли тисячами вислати з
своїх насиджених місць. За раді того, щоби вислужитись, щоби
«хоч пів дулі получити під ніс» – найбільшу винахідливість в цьому
п ла н і в и яв и в тодішн ій вт іл ювач ідей кол ект и віз ац ії Л а за р
Мойсейович Каганович, якій з 1925 р. по 1928* р. рік був першим
секретарем ЦК КП(б) України, а потім в подальшому членом ЦК
ВКП(б). Він один з безпосередніх організаторів розкулачування на
наших теренах, в наслідок, якого наступив лютий голодомор, що стратив
мільйони селян. Л. Каганович відрізнявся особливою жорстокістю
застосовуючи репресії не тільки до багатих і протестуючих селян,
але й до членів їх сімей, і просто до мирного населення.
Хто не підкорявся – тих без суду і слідства страчували, або цілими
сім’ями вивозили на поселення у Сибір, чи на «ударні будови Батьківщини», на їх місце переселяли сім’ї з Росії. «Ти пам’ятиєш Тевроно, як до
садиби Арсена приїхало зо дві, чи зо три сім’ї з Башкирії – люди, як
люди – ходили по селу здоровались, але робити, працювати на нашій
землі не вміли, та і не хтіли. Посідають собі перед тином і лускають
зерняти, а потім понапиваються та і мотузять один-одного – крик, гам
на все село. Я також, як і всі ходив дивитись на той цирк?». Що й
казати, метод переселення з Росії повністю не оправдав себе – потрібні
були не переселенці, а свої, корені люди з України, які вміли працювати на
своїй землі, добре знали сільськогосподарську науку, були роботящими. А Українці
знали собі ціну в роботі, вміли шанувати себе і традиції своїх свободолюбних
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козацьких предків, тому справа колективізації буксувала і не йшла так
активно, як того вимагали керманичі СРСР. Справедливості ради слід
відзначити, що ідея можновладців країни Рад того часу – «індустріальний
скачок» – була справа оправдана і вкрай потрібна, але не ціною життя
близько 8 мільйонів, адже були вжиті заходи надзвичайно жорстокого
силового тиску, які призвели до масових втрат найдорожчого – людського життя.
Навкруги великих міст, таких, як Гадесс, чи районних центрів – Тульчин, були виставлені військові кордони з ціллю не пустити нас селян в міста за їжею. Мало того, згідно спеціального наказу по залізниці – сільським
жителям не видавали квитків на поїзди. «Памятаєш, Тевроно, як ти хтіла
поїхати до Батька в Київ, але тебе у Вапнярці, під конвоєм зняли з поїзда?». «А як же, – відповіла Мама і продовжувала, – я після того цілу ніч
тьопала пішки до дому». А ще, у січні 1933 року на Україні, для міських
жителів, була введена паспортна система обліку громадян. З метою перешкодити сільському населенню мігрувати – на селі паспортизація не
проводилась. Тоді Тато спромігся, за хабара отримати київський паспорт –
цей папірець був дорожче золота – завдяки йому ми тоді вижили. Розповідав нам Тато-Феліштинський, що тоді у великих містах, при міліціях, були
створені спеціальні відділи, які займалися виявленням і покаранням проживаючих без дозволу в них селян.
Можновладцями все було продумано, сплановано і підготовлене для
штучного голодомору.
«Гайки були закручені до межі». В листопаді 1932 року в селах почалися голод і повальні епідемії. Зимою стали часті випадки канібалізму,
їли своїх родичів і дітей, померлих від голоду на цвинтарі не ховали, а з’їдали.
«А пам’яташ Іван, як в той час, в свої 20 років, я виглядала особливо
привабливо і сама з дому без супроводу мужчин нікуди не виходила – бо
мене могли схопити голодні односельчани і з’їсти? А сусідка наша, Горпина, сама пішла горою до крамниці за гасом, тоді її хтось біля цвинтаря
перестрів, порізав на шматки, а коли народ про це довідався то кинувся
розтягувати все, що ще лишалося з тої нещасної Горпини. Жах, я би ніколи
не їла людину».
«Ти би не їла, – втрутився Батько, – люди їдять один-одного, бо від
голоду втрачають розсудок. Пам’ятаєш такій випадок, коли одна наша
односельчанка, вона жила десь там біля Марії, Марія її добре знала і казала, що то була достойна людина, але від голоду збожеволіла, порубала
своїх дітей і розносила їх шматки м’яса людям по хатам, щоб ті наїлися.
Важко повірити в таке, ніби то не з нами було, не на наших очах!»
«А як по селу ганяли від одної хати до другої, зграї голодних, обірваних селян, в основному це були п’яниці і ледачі, які стежили за тим, у кого
з селян закуриться з комина дим – вони брали в облогу той дім і вимагали
їжі – не можна було запалити печі, зимою грілися на дворі біля залізної
бочки, що ваш Тато, – розповідає Мама, – нам – дітям своїм, приніс з
Демківки на своєму горбу, а це кілометрів зо 20 буде».
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«Слава Богу,– каже Тато, – наш Тульчинсько-Тростянецький район,
Вінницької області, в основному спеціалізувався на вирощенні цукрового
буряка, якій переробляли поруч в Капустянах, Демківці, Тростянці і менше спеціалізувався на вирощенні пшениці. На повну потужність працювали заводи по виробництву спирту, а в кінцевому результаті горілки для
“радянських зомбі”. Селян нашого села, силою заганяли на поле до буряків». «Ой, – стогне Мама, – я з здриганням згадую ті часи, коли я, як
раб працювала на бурякових плантаціях, але, як і всі інші, під загрозою
застосування покарання, я мусила там гарувати».
«В зв’язку з такою спеціалізацією, – підводить підсумок Тато, – наша
округа в меншій мірі постраждала від голодомору, бо всі працювали на
буряках».
Хоча, чи можна взагалі так навіть мислити, що скажімо в Харківській,
чи Одеській областях, під час голодомору вимерло до 80-ти відсотків
населення, а у нас, тільки до 20-ти. «А як-же ми врятувалися», – питається
Надя?
«Наша сім’я в той страшний час, – каже Мама, – вижила тільки виключно завдяки тому, що наша хата стояла на висилці – на краю села,
подальше від “стороннього ока”, тому була можливість тримати непомітно
для оточуючих корову, яку берегли, як зіницю ока, біля якої день і ніч
чергували мої родичі і ми проживали разом з нею в хаті. А ще завдяки
тому, що ваш Дід, мій Тато Феліштинський жив у Києві і мав можливість
допомагати нам харчами та товарами. Завдяки тому, що ваш Тато, разом
з односельчанами, під страхом смерті ходив до Бессарабії міняти ці товари на пшоно, та на інші харчі, лісами обходячи по ночах міліцейські заслони. Тому, що наша вся сім’я тяжко гарувала на колгоспному полі». Батько
проголошує – за ним останнє слово, як і має бути в порядній сім’ї: «За
чотири роки, а особливо за два останні політики голодомору на Україні
в той період вимерло майже 8 мільйонів селян. З 1933 року більшовицьким Урядом СРСР, силовим методом була припинена політика НЕПу,
а в зв’язку з прийняттям СРСР до ООН (Організації Об’єднаних Націй),
були послаблені умови примусової колективізації – люди стали відживати,
хоча колгоспи все ж таки не відмінили та ще й поруч ввели МТС (Машинно Тракторні Станції), метою яких було централізоване обслуговування
колгоспів сільськогосподарською технікою. Натомість, приватник, категорично не мав права утримувати в своєму господарстві мало-мальськи
будь-який «моторчик». Та, що там казати – пізніше ще була і післявоєнна
голодуха – пережили, переживемо і теперішню, головне, що би ми живі
і здорові були! Ах, Микола, Тевроно – давай, ще по одній вип’ємо, “щоб
дома не журилися!”, а малим не дамо, не дамо – хай йдуть спати, помолимось на ніч і ми за ними підемо спати, “дасть Бог день – дасть Бог
пищу”», – поставив точку в розмові наш Тато.
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о. Юрій Мицик
З КОРЕСПОНДЕНЦІЇ КІНОРЕЖИСЕРА ЄВГЕНА ДЕСЛАВА
Про видатного українського кінорежисера Євгена Деслава (справжнє
прізвище – Слабченко) (1898–1966) нам уже доводилося писати1. Це був
митець, який своєю величчю дорівнював своєму славетному приятелеві
Олександру Довженку. Він приятелював також з іншими видатними митцями ХХ ст., серед них: кінорежисери Луї Бунюель та Марсель Карно,
кіноактор Юл Брінер, художник Сальвадор Далі, письменник Володимир
Винниченко. Є. Деслав став першим з українців, який за фільм «Війна
хлопчиків» був удостоєний престижної американської премії «Оскар» ще
у 1939 р. (за кращу іноземну кінокартину), почесного диплому Венеціанського кінофестивалю 1956 р. тощо. Кінорежисер брав участь у зйомках
(як режисер, кіносценарист, оператор) понад 150 кінофільмів у Франції,
Іспанії, Португалії, Швейцарії, Монако, був одним із зачинателів продукції
телефільмів у Іспанії та Монако… На жаль, у сучасній Україні є лише три
його фільми, а його архів зберігся фрагментарно і то переважно в зарубіжних архівосховищах.
Є. Деслав народився у Таганчі, що на Київщині, вчився у гімназії в Білій
Церкві. З початком українських визвольних змагань 1917–1921 рр. він взяв
у них активну участь, служив дипкур’єром. Опинившись на еміграції, вчився
у Празькому та Берлінському університетах, знаменитій Сорбонні (Париж),
також у паризькій кінематографічній школі (1925–1926). Потім він плідно
працював на ниві кіномистецтва спочатку в Парижі (1925–1939), потім у
Мадриді (1939–1953), врешті у Ніцці, яка стала його другим рідним містом.
Кінорежисер був зайнятий зйомками десятків фільмів не тільки у Франції
та Іспанії, а також Португалії, Швейцарії, Єгипті, займався літературною
діяльністю, навіть став членом Спілки письменників Іспанії (єдиний з
українців). Митець брав участь (як сценарист або режисер) у створенні
низки важливих фільмів «La marche des maschines» («Марш машин», 1928),
«La nuit electrique» («Електричні ночі», 1929), «Montparnasse» («Монпарнас», 1931), «Revelation» («Ревеляція», 1948), «La Balafiela de los tres
amores» («Балада трьох кохань», 1951), «Країна чорної землі» (1955),
«Картини в негативі» (1956), «Vision Fantastique» («Фантастична візія»,
1957) тощо. Дуже важливим є те, що Є. Деслав ніколи не цурався свого
українства і як тільки міг сприяв українській справі, пробував створити
україністичний центр у Західній Європі, де були б зібрані українські книги,
архіви, мистецькі твори… Він був великим патріотом України, який все
своє життя присвятив Батьківщині. Кінорежисер планував зняти художні
фільми про Івана Мазепу (роль гетьмана у ньому мав грати відомий
український актор, зірка Голівуду Джон Пеленс (Іван Палагнюк), а Мотрі –
Мерилін Монро!), про Симона Петлюру та Євгена Коновальця,
документальні фільми про того ж Мазепу, про самостійну «Карпатську
Укр аїну» тощо, але через бра к коштів ц і пла ни не вдал ося
реалізувати. Митець активно співпрацював з українськими емігрантськими виданнями, уміщуючи на їхніх сторінках матеріали не тільки
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літературно-мистецького, зокрема свої оповідання, а й суспільно-політичного характеру, зокрема огляди матеріалів зарубіжної преси про Україну,
про УПА. На жаль, у сучасній Україні є лише три фільми Є. Деслава,
а його архів зберігся фрагментарно і то у зарубіжних архівосховищах…
У СРСР ім’я Є. Деслава було під забороною. Російські шовіністи
й більшовики не могли йому пробачити, що він без коливань підтримав
УНР і перебував на її дипломатичній службі, а пізніше залишився в еміграції (Франція, Іспанія). Лише в останній час його творчістю зайнявся відомий український літератор і режисер Леонід Череватенко, який готує книгу про нього і документальний фільм. При цьому він встановив чимало
невідповідностей у біографічних відомостях про Є. Деслава, тим більше,
що останній полюбляв містифікації і часом умисно уводив в оману своїх
знайомих.
Під час стажування у Канаді восени 2004 р. нам вдалося ознайомитися з архівом визначного українського церковного і культурного діяча
Євгена Бачинського (1885–1978), який зберігається нині у Карлтонському
університеті у Оттаві. Є. Бачинський був справжнім патріархом української
еміграції уже хоча б тому, що прожив у Франції та Швейцарії 70 років (з
1908 по 1978 рр.). Він брав активну участь громадсько-політичному, церковному та культурному житті, створив багатющий архів, тривалий час
очолював Український Червоний Хрест і допомагав емігрантам, врешті
висвітився в єпископи УАПЦ. У майже недослідженому його архіві збереглося й листування між ним та Є. Деславом, яке тривало з 1939 р. по
1965 р. і налічує близько 200 документів. Ми розпочали вивчення цих листів,
зокрема 7 з них та деякі інші матеріали (1941–1963 рр.) нами вже опублікували2, а ще низку листів підготували до друку. Їх нам вдалося виявити у
справі «Є. Деслав» архіву Є. Бачинського, а також у справі «Лев
Биковський» (сюди листи Є. Деслава потрапили помилково). Додамо, що
це не єдиний канадський архів, де зберігаються його листи. Зокрема,
І. Б. Матяш вказала на листи кінорежисера, що зберігаються у фонді
Михайла Єремієва у Національному архіві й бібліотеці Канади в Оттаві3.
М. Єремієв (1889–1975) був свого часу відомим українським журналістом, дипломатом УНР. Живучи у Женеві, він мав постійні контакти з Є. Бачинським, а Є. Деслав був їхнім спільним знайомим.
Початок листування Є. Деслава і Є. Бачинського припадає на початок Другої світової війни. Перший проживав тоді у Ніцці (на території, що
контролювалася вішістським урядом) і шукав гідної праці, займаючись
тим часом зйомками короткометражок. 19 грудня 1939 р. і 18 січня 1940 рр.
Є. Бачинський, будучи головою Українського Червоного Хреста УНР звернувся до Є. Деслава як до авторитетного українського митця, щоб той
долучився до роботи цієї шляхетної організації. З цього моменту між ними
зав’язалося жваве листування, яке тривало до кінця життя кінорежисера. Уже в одному з перших наведених листів останній визнавав, що
його родичем був відомий український історик Михайло Слабченко
(1882–1952). Щоправда, Є. Деслав трохи помилявся, коли твердив, що
його родича було заарештовано після процесу М. О. Скрипника (нарком
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освіти УРСР у 1927–1933 рр.) і вбито «катами Сталіна». Як відомо,
М. Скрипник покінчив життя самогубством у червні 1933 р. М. Слабченка було заарештовано раніше у справі СВУ (1930). Історик провів на Соловках приблизно 16 років, звільнений з ув’язнення дуже хворів і помер
із голоду 27 листопада 1952 р.
Інші листи свідчать про творчі плани й звершення Є. Деслава у 1941–
1942 рр., коли він знімав фільми у Франції та Швейцарії, працював із зарубіжними режисерами та акторами, писав книги з питань кіномистецтва, з
історії української еміграції; пробував налагодити контакти з українськими
видавництвами у Львові та Кракові. Митець мав також, як видно з поданих
нижче листів, міцні контакти з українськими емігрантськими осередками
на півдні Франції, насамперед у Ніцці та Каннах. Він спілкувався, зокрема:
із відомими українськими художниками Миколою Кричевським (сином
Василя Кричевського, старшого) (1898–(?)1970) та Василем Перебийносом (1895–1966), які тоді малювали декорації для паризьких театрів,
експонували свої твори у Салоні Незалежних у Парижі; з композитором
Федором Якименком (Акименком) (1876–1945), директором Бібліотеки
ім. Симона Петлюри в Парижі Іваном Рудичівим (1881–1958); із членом
Центральної Ради і дипломатом УНР Олександром Севрюком (1893–1941),
членом Центральної Ради Григорієм Довженком (1877–1958) та ін.
Є. Деслав постійно цікавився подіями в Україні, боротьбою УПА за
незалежну Українську державу, уважно читав газети з відомостями про
Батьківщину, поширював українську пресу серед земляків-емігрантів.
Нижче увазі читачів пропонуємо публікацію наступної серії (всього
19) незнаних досі листів Є. Деслава, адресованих Є. Бачинському у 1941–
1963 рр., і листи-відповіді останнього. У додатках подаємо стислу біографію Є. Деслава, складену з його слів Є. Бачинським. Тут слід зважати
на схильність кінорежисера до містифікації, через що, очевидно, до цієї
біографії потрапили деякі неточні дані (прізвище матері, місце хрещення
тощо). При публікації листів ми виходили з сучасного правопису, хоча й лишили деякі характерні особливості правопису, вживаного обома авторами. Деякі листи були написані французькою мовою. У такому разі подано
текст оригіналу і текст українського перекладу. Переклади з французької
були здійснені професором кафедри історії Національно університету
«Києво-Могилянська Академія», д. і. н. Михайлом Кірсенко та студенткою магістеріуму (культурологія) того ж університету Оленою Кучерявою, за що висловлюємо їм свою подяку. Так само вдячні Вченому секретареві Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ Дмитру Буріму, який посприяв у копіюванні згаданої
вище архівної справи.
Листи Є. Деслава відкривають можливість повніше розкрити життя і
творчу лабораторію цього кінорежисера. Вони висвітлюють його плани
зйомок фільмів у Швейцарії (№ 3–5, 10), його діяльність по лінії УЧХ (Українського Червоного Хреста),свідчать про контакти з подружжям Винниченків (Володимиром Кириловичем та Розалією Яківною), зокрема про долю
архіву цього письменника та його роботу над путівником «Українці
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у Швейцарії» (№ 7, 10, 11, 15, 16), над телевізійними фільмами (№ 12–13),
фільмом про Івана Мазепу, про збирання матеріалів для «Українського Архіву-Бібліотеки», що задумувався як всесвітній центр україністики тощо.
У цих листах часом наводяться унікальні свідчення: виявлені Є. Деславом
дані про перебування українських козаків у морській школі у Ла-Валетті
(Мальта), перебування Мазепи у Мілані, участь українців у переході Суворова через Альпи тощо.
Листи-відповіді Є. Бачинського (всього 24) дають змогу краще зрозуміти зміст кореспонденції Є. Деслава, повніше уявити його, хай і епізодичну, діяльність на полі Українського Червоного Хреста, його контакти з
різними представниками української еміграції, публікацію творів Є. Деслава на сторінках української преси. Крім того, тут є важливі свідчення
про архів Є. Бачинського. Сподіваємось, що подальше дослідження
листування Є. Деслава з Є. Бачинським принесе нові важливі знахідки, а
повна публікація його поза сумнівом буде цінним джерелом для вивчення
історії української еміграції.
1
Мицик Ю. Зі спадщини кінорежисера Євгена Деслава // Кінотеатр. – 2008. – № 2
(76). – С. 31–34; № 5 (79). – С. 25.
2
Taм само.
3
Матяш І. Архівна та рукописна україніка в Канаді // Український археографічний
щорічник. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 56.

ЛИСТИ ЄВГЕНА ДЕСЛАВА ДО ЄВГЕНА БАЧИНСЬКОГО

№1
27 лютого 1942 р., Ніцца

Cher Monsieur de Batchinsky!
Comment allez-vous? Depuis longtemps je n’ai pas de vos nouvelles.
Ci-joint, je vous envoie un programme d’un concert de Monsieur Akimenko. Le concert a passe avec beaucoup de succes.
Avez-vous des nouvelles au sujet de mon article? Si vous avez recu le
journal, envoyez-moi, s’il vous plait, une coupure.
L’adresse de Monsieur Jean Hort est: C, Rue des Voisins, GENEVE. Le film
sur la Croix-Rouge Internationale a ete fait d’apres le scenario de Monsieur Hort:
«L’Oasis dans la tourmente».
Je suis en train d’etudier la possibilite de tourner cet ete un film sur les
enfants victimes de la guerre qui seront heberges en Suisse. Etes-vous en rapport
avec l’organisme central Suisse qui s’occupe de cette action?
A vous lire bienot, veuillez accepter, cher Monsieur, mes salutations distinguees.
Je vous prie de transmettre a Madame mes hommages respectueux.
Eugene Deslaw*
Машинописний оригінал, власноручно підписаний Є. Деславом.
*

Тут і далі підкреслення зроблено в текстах документів.
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Переклад
Дорогий Пане Бачинський!
Як ся маєте? Давненько не маю новин від Вас. При цьому надсилаю
Вам програму концерту пана Акименка1. Концерт пройшов з великим успіхом.
Чи Ви щось довідалися про мою статтю? Якщо Ви одержали журнал,
надішліть мені, будь-ласка, примірник.
Адреса Пана Жана Орта така: С., вулиця Вуазен, Женева. Фільм про
Міжнародний Червоний Хрест було зроблено за сценарієм Пана Орта «Оаза
в неспокої».
Я маю намір вивчити можливість накрутити влітку цього року фільм
про дітей – жертв війни, які опинились у Швейцарії. Чи Ви контактуєте зі
швейцарським центральним органом, що займається даною акцією?
Прошу прийняти, ласкавий Добродію, мої уклінні привітання.
Прошу переказати мої уклінні привітання дружині.
Євген Деслав

№2
30 березня 1942 р., Ніцца

Вельмишановний Пане Євгене Васильовичу!
Лише три тому дістав Вашого листа від 11 березня. В суботу разом
з моєю дружиною був у захоронку Providence Cessolines, де мені сказали:
дочка пана Писарюка була у нас коло півроку і ось вже кілька місяців як її
мати забрала її [від] нас і віддала знайомим. Мати знов знаходиться в
Pasteur. Вчора ми були в шпиталі Pasteur, де знайшли пані Писарюк. Вона
є хора на сухоти*. Кілька місяців тому почувала себе краще і вийшла зі
шпиталю. Почала працювати і знов захворіла. Їй потрібно доброї їжі, – річ
зараз неможлива. Листи від чоловіка вона отримувала, але гроші не
дістала. Просила мене подякувати Вам і подати її чоловіку ці відомости.
Дочка знаходиться у знайомих, зайде до нас цими днями і принесе листа
для батька. Я лишив пані Писарюк трохи грошей і моя дружина приобіцяла, що буде відвідувати її. Дійсно, ціла трагедія…
Чи дістали Ви мої дві рукописи та замовленого листа? Листи тепер
їдуть дуже довго. Я дістав двічі часописи, – і дуже Вам дякую. Будемо
раді, коли справа від’їзду буде якось розв’язана, біда велика.
Москалі починають від’їжджати вже цілими родинами, але з наших
ще ніхто не виїхав. Я вже співпрацюю з паном Дібуа з Comрton Films з Женеви і є всі дані, що ця співпраця пошириться.
Коли будете мені писати, то до мого кіноімені додавайте ще і Слабченко, – вжиття псевдонімів для чужинців є від кількох днів у Франції заборонено. Цим кіноіменем я підписав більш ніж 120 французьких фільмів і
ось маю!
*

На полях напроти слів: «Вона є хора на сухоти» рукою Є. Бачинського написано:
«Написав на Писарюк 7.4.42»
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В листах пишіть мені впрост пане Євген та й годі.
Альманах Cinema я отримав і в одному з листів подякував Вам. Може
Ви не дістали.
Щиро Вас вітаю.
Привіт Вашій Дружині
Євген Деслав-Слабченко
Автограф.

№3
2 червня 1942 р., Ніцца

Вельмишановний Євгене Васильовичу!
Не писав Вам ось вже три тижні, – був занятий, працював в студії.
Свого часу я полагодив справу Вашого листування з п. Грищенком2, якого
я зустрів колись в Парижі. Був двічі на його дуже вдалій виставі в Канн.
Я отримав пропозицію зробити один фільм в Швайцарії на умовах:
перший місяць 30 fr.s. genno, другий місяць (знімки) 40 fr.s. genno і десять
тисяч фр. франків для моєї дружини. Нервуюсь зараз чи дістану фр[анцузьку] візу aller et retour своєчасно і коли не дістану, знов страчу можливість поїхати до Швайцарії і трохи краще попоїсти. Почати маю роботу
в Женеві 15 цього місяця.
До мене звернулися місцеві артисти – українці зі слідуючим: зорганізувати укр[аїнське] мистецьке ревю (танки, співи, музика, невеличкі п’єси)
на взірець фр[анцузького] ревю, що тут повстали для фр[анцузьких] робітників в Німеччині. Кількість українських робітників в Німеччині є більше
півмільйона і вони гадають, що німецька влада піде назустріч цьому починанню. Маються тут дуже добре співаки, танцюристи, бандурист, піаніст,
театральні артисти. Я відповів, що напишу Вам і попрошу Вас взяти
моральну опіку над цим в разі, коли знайдете, що варто. Коли б я пішов до
такого діла, то лише з умовою, що це буде не балаган, а мистецькі вартісна
річ европейського рівня. Певний % з вистав мусив би піти на Ваше
представництво Червоного Хреста. Гадаю, що в цьому мусила би
допомогти преса і комітет в Берліні. Чекаю Вашої відповіді.
Що є з моїми манускриптами? Чи Видавництво щось відповіло. Коли
їм не підходить, я Вам пошлю другий примірник для Видавництва «Волинь».
Дякую за часописи. Щиро Вас вітаю, привіт Вашій Дружині
Євген Деслав
Автограф.

№4
20 липня 1942 р., Ніцца

Вельмишановний Євгене Васильовичу!
Дякую за листа. Радий, що мій рукопис дійшов до Львова, хоч і не
певен, що його зараз надрукують. Ваша думка надіслати другий рукопис п. Рудичеву є дуже добра, – посилайте йому будь-ласка і він там
вже побачить.
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Я гадаю бути в Швайцарії початком серпня, ангажований я є як режисер ставити фільм в Талі. Женевське товариство, з яким маю контракт,
передало мене иншому товариству. Лише приїду до Таля, зараз Вам напишу і умовимось, коли зможу Вас в Женеві. Французький дозвіл я вже отримав.
Кілька днів тому дістав я сумну вістку, пані Писарюк вмерла в шпиталі. Сумую, що батько лишив п’ятнадцятилітню дочку без догляду.
Дякую Вам за часописи, – вони нам усім роблять велику приємність.
Щиро Вас та Вашу Дружину Вітаю
Євген Деслав
Я хотів би в Женеві, коли приїду, влаштувати прийняття для української кольонії (контракт я маю дуже добрий, можу собі це дозволить!),
яка є Ваша думка? Я хотів би також побачити п. Данька3 і п. Єремііва.
Я знаю, що українці не люблять жити в згоді, але на цей раз хай для мене
зроблять виняток.
Автограф

№5
22 вересня 1942 р., Бале*

Дорогий Євгене Васильовичу!
Кінчаю роботу в кіностудії в кінці цього тижня і очевидно на початку
слідуючого тижня приїду на кілька днів до Женеви. Ще не знаю, що зроблю – чи повернусь знов до Мюнхенштайну, чи вернусь до Ніцци. Підписав контракт на грудень місяць, але жовтень і листопад маю не заняті.
Вибачте, що пишу олівцем, не маю стилю з собою. В Женеві маю побачити директорів кількох кінофірм, лишусь очевидно 2–3 дні. Порадьте мені
готель або пансіон недалеко від Вас. Щиро
Євген Деслав
Автограф.

№6
7 липня 1954 р., Локарно**

Дорогий Пане Бачинський!
Знаходжусь зовсім близько від Вас, але на цей раз відвідати Вас не
зможу. Я приймаю участь в Міжнародовому кінофестивалі і роблю велику пропаганду українській справі на Міжнародній Фільмовій Конференції.
Вчора я балакав для швейцарського і німецького радія відносно мого
сценарію фільма «Іван Мазепа». Завтра на пресовій конференції подам
короткий огляд діяльности українських мистців за кордоном.
Щиро вітаю Вас та Вашу Дружину
Євген Деслав
Автограф.
*

Листа написано на звороті поштової картки. Адреси: «Monsieur Eugene Batchinskyj.
1, Place Grand Mezel, Geneve.»; «Ezp. Eugene Deslav – Slabchenko, Munchenstein / Basel,
Gasthof Rosski». Поштовий штемпель: «Basel 19–20. 22.IX. Briefversan».
**
Листа написано на поштовій картці. Адреса: «monsieur Ewhen de Batchinsky. Chalet
Cemorose, Rougemont.». Поштовий штемпель: «7.VII.54».
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№7
7 грудня 1957 р., Ніцца

Вельмишановний Владико
і мій любий Пане Бачинський!
Ваш лист, в якому Ви висловлюєте велике зрозуміння справи українського світового путівника, мені зробив приємність. Не турбуйтесь теж
моїм ухилом до реклями, – більш поважного поставлення до складення
путівника, ніж маю я, бути, гадаю, не може. Ось вже три роки збираю
найменші дані для цього і маю дійсно сенсаційні матер’яли.
Ось наприклад «Memoires secrets sur la Russie et particulierement sincla
fin du regne de Catherine II et le commencement de celus de Paul I» (1800 piк
Paris editions Charles Pougens). Ця трьохтомна праця має 14-ий розділ цілковито присвячений українському козацтву… У другому томі докладно відзначається участь українців у швайцарському поході Суворова. Авторами цієї історії вважаються швайцарці de Masson. На наказ Романових праця була майже цілковито знищена. Швайцарські бібліотеки її не мають.
Я маю власний примірник одного з братів de Masson, який мешкає в Ніцці.
Зараз я опрацьовую матер’яли з часопису «Україна» мого великого
приятеля Ілька Борщака4. На превеликий мій жаль подаю Вам, що він
є тяжко хворий, розбитий паралічем, не може рухати руками і ледве говорить. Є це сумно, бо хоч я і не дуже ціную його студії Мазепи, зроблені
в московсько-пушкінському стилі і дусі, які не відповідають дійсности (я в
цій справі простудіював тут у Ніцці приватні архіви – «Акти Малоросії» і
«Юго-Западной Росії» Міністерства зак[ордонних] справ у Петербурзі, що
колись були в тутешньому царському консульстві, але для української
справи він зробив багато. З приємністю студіюю Ваші статті-студії в «Україні». На жаль, дістав лише 4, 5, 6, 7, 8 числа, перших трьох чисел не маю
і дістати в Парижі не можу.
До цього листа додаю копію листа, якого надсилаю п. Єремієву для
Укр[аїнського] Доп[омоговoго] Комітету в Женеві в справі субвенції для
путівника від швайцарських (…)* установ. Роблю це офіційно, бо всі мої
знайомі українці в Швайцарії за винятком пана Єремієва поставились дуже
прихильно до мого путівника. А ось пана Єремієва ця справа путівника
у Швайцарії чомусь начебто не цікавить. А може дуже цікавить і він не
хоче про неї писати, гадаючи, що він сам може такий путівник пізніше
скласти. Але путівник вже на 80% складений. Він багато розповідає про
свої зв’язки зі швайцарцями, отже хай тепер дістане субвенції для путівника від цих зв’язків.
Маю вже листи з ЗДА і Канади від українських приватних підприємств, які згодні давати платні оголошення до путівника.
Я бачу, що Ви не забули про Євангеліє, (…), добре справу цю ми полагодимо, як я приїду до Швайцарії.
Щирий привіт Вашій Дружині. З пошаною і симпатією до Вас
Євген Деслав
*

Так позначаються місця в листах, які не вдалося прочитати.
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[P. S.] В «Memoires» подані назви українських полків, що брали участь
в битві при та битві біля Цюриху.
{PP. SS.] Чи бачили Ви надзвичайну збірку православних ікон, між
якими є багато українського виробу, в збірці Alberta Rieder’a в Tessin’i?
Я пишу докладно в путівнику про цю збірку.
Автограф.

№8
6 квітня 1958 р., Ніцца

Високопреосвященний і Дорогий Владико!
Ми всі українці, в Cannes i Nice дуже стурбовані, всі матер’яли, рукописи, образи, бібліотека В. К. Винниченко таємно від нас вивезені. В «Закутку» лишились голі стіни та тяжко хвора і спаралізована Р. Я. Винниченко, що розпачливо тихо плаче, тримаючи в руках два образи (все що
й лишили з усього майна).
Приїхав «представник» УВАН в Нью Йорці та НТШ в Сарселі п. Подоляк-Костюк5, запевнив нас, що приїхав допомагати матер’яльно Розалії
Яковлівні і зорганізувати музей як слід і, користаючись, що Р. Я. ледве
може сказати пару слів, покликав каміон і робітників, які похапцем і без
жадного порядку чи опису все повкидали в десять великих грубих скринь
і погрузили на корабель як майно Колумбійського Університета6. Лишив
Р[озалії] Я[ківні] 50 долярів «на життя» і щез. От Вам і музей Винниченка!… Куди повіз невідомо, але одне певно: все це майно – добро є для
України страчене. І зробили це УВАН і НТШ. От Вам і науковці. Щодо
наукової діяльности НТШ в Сарселі, то цією зимою ці панове на чолі
з Фіголем7 і Кубійовичом8, – «загнали» паризькому представнику московської міжнародної книги більшу частину цього архіву, складу книжок і бібліотеки.
Я негайно повідомив про вивіз матер’ялів Винниченка укр. інституції
в Нью Йорці і Вінніпегу та п. Лисюка9, щоби вони вжили заходів, аби в Нью
Йорці матер’яли ці були передані не Колумбійському Університету, а
Укр[аїнському] Нац[іональному] Музею в Ontario.
Маю відомости, що пар[изькі] комуністи заряться на бібліотеку ім.
Петлюри та підкопуються під архів, що є в Абойдані. Коли не вжиємо
відповідних заходів, – все пропаде для нас. Я написав Лисюку, що одинокий вихід – створити в Женеві філіал Укр[аїнського] Музею в Ontario, який
би зайнявся тут цією справою, бо до Ontario далеко і ніхто туди не має
грошей пересилати музейні речі.
Ваш останній лист зробив мені велику приємність – я віднайшов
милого симпатичного пана Бачинського, якого я знав у Женеві 1942 року.
Я справді зрадів, коли його прочитав і перечитав.
Путівник їде дуже добре, я багато над ним працюю. Я його доводжу до
1939 року і про сучасних діячів не пишу (вони цього не варті), так що боятись, що якісь відомости попадуть до наших ворогів є зайве, наші вороги
чудово знають про все українське від різних «науковців» з УВАН’а та НТШ.
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Я гадаю, що слід було б вже розпочати заходи перед швайцарськими
інститутами, щоби дістати їх матер’яльну допомогу «Укр[аїнському] Путівнику в Швайцарії». Я вже про це розмовляв у Берні, – обіцяють дати,
але треба, щоб прохання внесла якась укр. організація в Швайцарії. Чи не
могли би Ви взятись за це? Або пан Василів? (Ваш син10, до якого я маю
велику повагу, – шаховий чампіоном, хто-небудь стати не може. Визнайте
йому належне!).
Цілком зрозуміло, що я Вам передав швайцарський путівник на редакцію і що ця праця Ваша мусить бути оплачена.
Мені бракує матер’ялів:
Про Джузеппе Мотта, голову шв[айцарськoї] Конфедерації, що був
великим українофілом.
Про «Просвіту» в Цюріху 1872 р., про яку пише Дусінський
Про Коновальця11 в Женеві.
Щиро вітаю Вас та Вашу Дружину «Христос Воскрес»!
З пошаною
Євген Деслав

Може маєте брошюру «Українці в Єгипті» Гришка Вожака (?), Регенсбург, 1946 або «На Святій Землі» В. Наливайка12 1939, Львів, або «В Царгороді» О. Лотоцького13, Варшава, 1939, або щось цікавого для Путівника, позичте на кілька днів для опрацювання.
П. Єремієв чомусь не перестає робити спроби знов зі мною співпрацювати, хоче пролізти до «Укр. мистецької централі», яку ми тепер формулюємо. Теж знайшовся «митець»!
Автограф.

№9
16 квітня 1958 р., Ніцца

Високопреосвященний і Дорогий Владико!
Я закінчую чорновики «Українського Путівника у Швайцарії» і незабаром почну Вам посилати мій матер’ял на перегляд і редакцію. Отже прошу
Вас і пана Василя розпочати перед швайцарськими інституціями акцію, щоб
дістати гроші (субвенцію) на опрацювання цього Guide’у. Коли пану Василю
або Вам потрібна моя повновласть, – негайно Вам надішлю. З коштів, які
дістанемо на опрацювання, половина буде Вам і половина мені.
Деякі великі підприємства (укр.) з Канади і ЗДА хотять мати в Путівнику свої оголошення, – тариф цих оголошень ми виробимо разом.
Я вже закінчив «Український Ватиканський Путівник», який видасть
кир Іван Бучко14.
Справа мого переїзду до Швайцарії цілком вирішена, – швайцарський
уряд через Кіно-Палату запропонував мені зорганізувати в Женеві в 1959 році
Великий Інтернаціональний Кіно-Фестиваль. Я вже дав згоду і вважаю,
що це є для мене велика честь.
Рівночасно пишу пану Василю і прошу його поради, де я і моя дружина могли би дешево мешкати на початку в Женеві (готелі коштують
дорого). Мені потрібний осідок, де б я міг помістити мій зйомочний кіноа135
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парат та инше кіноприладдя. Місце все це займає невелике, але лишить
можу всю цю апаратуру лише особам, яких я знаю, бо ця кіноапаратура
є дорога. Фактично в Женеві є такою одинокою особою пан Василев, бо п.
Коваленка я не можу цим турбувати.
Як бачите, звертаюсь до Вас з багатьма справами і маю надію, що
Ви мені в них допоможете.
З пошаною
Євген Деслав

В Путівнику в Швайцарії Ви є центральною особою українського життя,
вийшло це так, бо це є правда, а не через якусь мою симпатію до Вас –
отже я буду просити не зменшувати Вашу роль з-за християнської
скромности і лишити ці рядки – пасажі такими, як я їх написав.
Автограф.

№ 10
27 травня 1958 р., Ніцца

Високопреосвященний
і Дорогий Владико!
Днями дістав цікаву картку Українського Червоного Хреста в Женеві
(взірець з печаткою та підписом представника в Erfurt’i, – яка врятувала
від депортації до советів кілька тисяч українців). Про цю акцію мало хто
дотепер знав і я радий відмітити її в мойому Путівнику. Чи можу подати
і Ваше ім’я? І як?
Маю теж від п. Ілька Борщака привітного листа та цінні матер’яли.
Навіть і п. Єремiєв, що так бундючно відмовився співпрацювати в «Путівнику», вже знов є «до моїх послуг». Але я нічиїх послуг не потребую, бо
вже Путівник у Швайцарії закінчую (і коли бажаєте, з великою охотою
Вам його покажу перед надрукування!).
Коли справа реалізації фільма фінансово буде закінчена (річ іде про
мій новий на цей раз український фільм «Мазепа у світовому мистецтві»),
повідомляю Вас, – у Вас певно є якісь цікаві матер’яли про Мазепу, що
підходять до фільму і за позичення мені яких для фільму я зможу заплатити.
Щиро Вас і Вашу Дружину вітаю
Євген Деслав

Я шукаю книжку «Запорожский Скит на Афоні». Навіть і П. А. Котович15, що мені багато прислав матер’ялів South Bound Prior (?), її не має.
Автограф.

№ 11
18 липня 1958 р., Ніцца

Дорогий Владико!
Пишу Вам засмучений смертю капітана Шрамченка16, – був це мій
великий приятель, до якого я мав велику симпатію. Відійшла ще одна
гарна людина, – великий син України, – сльози на моїх очах є свідком пошани
до нього.
136
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Відслужіть, Владико, панахиду по йому, – хай буде вона виявом нашого почуття до нього.
Ваш
Євген Деслав-Слабченко
Автограф.

№ 12
29 травня 1959 р., Ніцца

Високопреосвященний
і Дорогий Владико!
Майже три місяці був хворий (гадаю, що Москва знов пробувала отруїти!), зараз почуваю себе нормально і розпочинаю знов жити і працювати.
Я роблю тепер фільми для Монакської Телевізії, вживаю заходів, аби
цим літом поїхати з апаратурою до Швайцарії, – отже зможу зробити телевізійний фільм і з Вами, якщо воля Всевишнього.
На минулому тижні бачив п. Юшкевича, – розмовляли про відсутність
нашої української церкви тут на Cote d’Azur’ю.
Як стоїть справа з виданням Ваших мемуарів? Прошу Вас, дорогий
Владико, порядкуйте Ваші спогади, – не виключено, що я буду мати фінансову змогу їх видати.
Восени 1958 р. я, працюючи в державних архівах Монакського Принца, знайшов згадку про таємний осередок українських старшин-мазепинців
в La Valette в тодішній морській школі, – всі вони мали шведські паспорти
і шведські імена. Я почав листування з мальтийськими музеями і маю
вістки, що на Мальті існують якісь важкі «козацькі» манускрипти часів
1710–1725 р.
Недавно мав листи від Владики* кир Івана з Риму про об’єднання
наших двох Церков. Я відписав йому, що між керівниками нашої Православної Церкви я маю пошану лише до Вас, бо Ви завжди були і є великим
українцем! Маю враження, що кир Іван хоче розпочати велику акцію для
об’єднання і злуки двох Церков.
Моя дружина і я щиро Вас обох вітаємо і надсилаємо Вам наше «Христос Воскрес!»
З найбільшою пошаною
Denise Deslaw** Євген Деслав
Автограф.

№ 13
10 грудня 1959 р., Ніцца

Високопреосвященний Владико
і Дорогий Отче Євген!
Надсилаю Вам як найбільшу подяку за Вашого зичливого до мене
листа. Я вчора повернув з Еспанії, де зробив 9 телефільмів (фільмів для
*
**

Вгорі листа рукою Є. Бачинського написано: «Бучко!».
Ім’я та прізвище дружини Є. Деслава написане нею власноруч.
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світової телевізії). Був занятий чотири місяці цією працею, але не дивлячись
на це, все ж знайшов час відвідати букіністів та бібліотеки. Знайшов повну
документацію про еспанського композитора Felipe Pedrell’a17, який написав
як Ви певно знаєте симфонію «Mazeppa» (1904 рік). Але до української
закордонної преси я цього не надсилав, – коли знайшов я на початку 1959 р.
документи, які свідчать, що на початку 18-го століття в морській школі в
La Valette на Мальті були молоді старшини, надіслані Мазепою, то всі
галицькі доктори, професори і магістри почали висловлювати свої «глибокі
думки», що це все вигадки, бо Костомаров і Грушевський про це нічого не
писали. Все це мене дійсно глибоко образило. Так діє ота вся галицька
галич! – болячка української еміграції!
Я радий, що Ви зробили в Rougemont’і осередок українського православія! Вітаю Вас, мій дорогий отче Євген, з цим здобутком!
Жалкую, що не зможу приїхати до Rougemont’у 19 грудня, – мій контракт кінчається 24 грудня і я маю закінчити і здати мої фільми від 17 до 24
грудня. В Швайцарії я буду в січні 1960 р., привезу Вам Євангеліє і зроблю з Вами знимки в Rougemont !
Збережіть для мого архіва-бібліотеки (я вже маю велику папку – «Владика Архієпископ Отець Євген») деякі знимки з Вашої імпрези, головно на
тлі ружемонської церкви св. Миколая (для мого «Світового Путівника»).
Denyse i я вітаємо щиросердечно Вас та Вашу Дружину.
Ваш
Євген Деслав
Автограф.

№ 14
19 грудня 1959 р., Ніцца

Високопреосвященний і Дорогий Владико!
Хочу цим листом відмітити велику дату в житті нашої української
єпархії за кордоном і надсилаю Вам мої найкращі побажання.
Надсилаю Вам разом з цим листом вирізку з тижневика «ОВИД»а
(Нью Йорк), в якій відмiчена Ваша діяльність на користь української дитячої літератури. Я буду радий додати до Вашої папки моєї збірки цю
Вашу послугу українській справі, – наколи маєте ще цю книжку «Чілдренс
буке end Inteрнешенел гудвіл» – відкладіть для мене.
Щиро Вас та Вашу Шановну Дружину вітаємо
Denyze Deslaw* Євген Деслав
Автограф.

№ 15
3 лютого 1960 р., Канни

Високопреосвященний і Дорогий Владико!
Сподіваюсь, що пан Василь вже Вас повідомив, що я лишив на помешканні, де мешкав у Женеві, Євангеліє для Вас. Я, на жаль, не мав часу
приїхати до Вас в Ружемон і власноручно передати Вам його. Маю надію,
*

Ім’я та пріхвище дружини Є. Деслава написане нею власноруч.
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що це Євангеліє зробить Вам приємність і буде Вам корисним для Божої
служби.
Я дуже жалкував, що не зміг побувати у Вас і зробити відносно Вас
та п. Бачинської18 невеличкого фільма.
Під час мого побуту в Женеві я побував у крамниці Слаткина, дістав
у нього нарешті книжечку про український скит на Афоні видання 1892 року.
Я продовжую опрацьовувати мій путівник. На пораду швейцарців
перекладаю «Український Путівник у Швайцарії» на французьку мову, –
він буде мати назву: «Українці в Швайцарії і швайцарці в Україні».
Я не відважуюсь Вас просити якісь матерьяли для «Путівника», може
все-таки Ви дещо зможете позичити, щоб я додав Ваші відомости до цієї
праці. Мене головно цікавить перебування в Швайцарії та за кордоном
українських митців перед 1914 роком, – може щось Ви змогли мені написати про Бойчука.
Чи дістали Ви мій пакунок з халвою? Я його послав перед Різдвом на
Ваше ім’я в Ружемон.
З Cote d’Azur українці виїздять, – дуже дорого жити. Мій знайомий
Середа зпродав свій маєток і переїздить на «Iles de Baleares», – куди вже
переїхали деякі заможні українці з Альжиру.
Сердечний привіт від Denyse Вашій Дружині і Вам
З найбільшою повагою
Євген Деслав

Пишіть мені на Ніцу і на ім’я моєї дружини
Автограф.

№ 16
1 лютого 1961 р., Ніцца*

Високопреосвященний і Дорогий Владико!
Лише вчора кінчився Фестиваль Телевізії в Монте Карло, в організації
якого я приймав участь. Отже маю трохи вільного часу, щоб написати
Вам оцього листа.
В суботу ввечері був у мене п. Юськевич, якому я показав дещо з
моєї збірки і просив його зреферувати Вам бачені матеріяли: мою величезну
працю десяти років: «Український Світовий Путівник» та понад 400 dossies:
українські письменники, маляри, артисти, науковці (світової репутації),
дипльомати (але не політичні діячі та різні малокультурні доктори). Але
книжки, образи та деякі речі не мав часу показати п. Юськевичу.
Цілком погоджуюсь з Вами, що для Музею-Архіву треба просити
«protection» швейцарського уряду, – але добре відзначити, що коли Україна стане справді незалежною Державою, цей Музей-Архів буде передано
в Київ.
*
Автограф написано на друкованому бланку І Міжнародного телевізійного фестивалю в Монте-Карло. У лівому верхньому кутку листа написано рукою Є. Бачинського:
«Відписав 9. ІІ. 1961 + Є[вген], «1961–1898–63».
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Не пригадую, чи писав Вам, що Берн погодився дати мені, коли мені
буде 65 років, пенсію біженця в 200 fr.s. місячно та дозволити мені та
Denyse мешкати в Швейцарії. При допомозі Office du Nant Cornmissaire
pour les Refugies маю надію і дістати теж пенсію для Denyse, яка на один
місяць молодша від мене. Народився я в році 1898, отже чекати на цю
пенсію […].
Я маю текст Переяславської Угоди та її переклад Степанківським19
та різні видання з печаткою «Пресове Бюро Укр[аїнської] Місії в Берні»,
що вів Донцов20 (який хотів у мене все це купити, я відмовився і з того
часу Донцов став моїм ворогом).
Автограф.

№ 17
7 квітня 1961 р., Ніцца

Христос Воскрес, дорогий Владико!
Надсилаю Вам та Вашій Дружині наші найкращі поздоровлення та
побажання на свята Пасхи Христової!
Цими днями був у мене п. Юскевич, який від’їздить з Ніци до Періге,
(?) і казав мені, що немає від Вас листів. Як бачите, ніцька українська
кольонія маліє і швидко зникає.
Я зараз складаю повний список моєї бібліотеки та архіву і, як лише
буде готовий, надішлю Вам, – побачите, які рідкі видання маємо.
Мені пропонують купити велику українську бібліотеку, що знаходиться в Тулузі, – пишіть мені чи варто це робити.
Щиросердечно Вас вітаємо
Eugene Deslaw, Denyse Deslaw*
Автограф.

№ 18
11 травня 1961 р., Ніцца

Світова Збірка Україніки та Архів Є. Деслава
Євген Деслав закінчив упорядкування своєї Збірки Україніки та Архіву, які він має в Ніцці і частинно в Швайцарії.
Збірка Україніки має 1500 чисел, найбільшою є Ucrainica з Франції –
170 книжок і брошур, збірка Шевченкіани має 104 числа, українська дипльоматична збірка має 118 числа. В збірках маються унікальні матерьяли
та документи.
Архів має сім тисяч (7000) вирізок (нотаток, статей) з світової чужомовної преси зі словом «Україна». Цікавою і одинокою в світі є збірка
вирізок, де фігурує слово – «Київ». Збірка ця має 620 чисел. Унікальною
теж є збірка «Карпатська Україна», що має 120 вирізок.
*

Автограф особисто підписаний також і Дениз Деслав. У верхньому лівому кутку
листа написано рукою Є. Бачинського: «відписав 18. 4. 61. +Є[вген]»
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Каталог Збірки й Архіву Є. Деслава має 55 сторінок надрукованих на
машинці.
Є. Деслав має численні публікації, які охоче обміняє. Писати на адресу: Eugen Deslaw 6 bis avenue Durante Nice-France.
Висoкoпреосвященний і Дорогий Владико!
Нарешті мав трохи вільного часу і закінчив кількамісячну працю укладення списку моїх збірок – бібліотеки україніки та архіву. Посилаю Вам
нотатку, яку даю до преси.
Пані Гречкосій пише нам з Delle про зичливий прийом, який Ви їм
зробили та симпатичне враження від Bulle. Вони мають повертатись цими
днями та докладно нас поінформувати. Гречкосії є дуже гарні люде і наші
великі приятелі. Як Ви певно бачили, мені та Denyse пощастило їх зробити великими українофілами.
Як Ви певно знаєте, Юськевичі від’їхали з Ніци і навряд чи повернуться. Це мене дуже сумує, бо полковник є приємна людина. У нього
великі комплікації з родиною його сестри.
Щиро Вас та Вашу Дружину вітаємо
Євген Деслав
Автограф.

№ 19
27 лютого 1962 р., Ніцца*

Високопреосвященний і Дорогий Владико!
Дякую Вам за Вашого приязного листа, – моя дружина і я висловлюємо надію, що стан Вашого здоровля добрий. А на наші роки не мусимо звертати уваги, ось наш приятель Трегубов має 78 років, а подивіться
на нього – спускається на батискафі на глибину морську 800–1000 метрів.
Завтра маю його побачити – передам поздоровлення і благословення Ваше.
В його архіві, який він мені передав, є дуже цікава збірка матерьялів
про революційний рух в Україні кінця 19-го століття, дуже цікаві матерьяли про повстання Чернігівського полку в Василькові (Муравйов – Апостол), Тургенев і Шевченко, Тургенев і Марко Вовчок, комплект «Вільного
Слова» Драгоманова, «Былое» Бурцева тощо.
Я гадаю, що буду в Швейцарії між 6-им і 10-им березням, підкреслюю слово гадаю, бо коли буду, не можу з певністю Вам подати. Напишіть мені з поворотною поштою, чи Ви будете в Bulle між 8 і 15 mars’ом
(березнем). Я заїду до Вас на один день (…), буду мати мій апарат-камеру
і зроблю фільм про «Великого Українського діяча-патріота Євгена Бачинського». Одна копія цього фільма буде депонована в Парижі. Друга в мойому архіві і третя у Вас. Це буде мій Вам подарунок, тобто швидше
подарунок нас двох Національній Українській Державі.
*

На початку листа у верхньому лівому кутку написано рукою архієпископа Євгена:
«Відп[исав] 9/ ІІІ [19]62».
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За все, що зможете відібрати для мого архіву, – буду Вам вдячний, –
все я як слід упорядкую і з цього матерьялу зроблю спеціальний відділ
імені Євгена Бачинського, складений він з пластових книжок і матерьялів,
що мені надіслав п. Леонід.
Під час мого перебуття зроблю все можливе, аби зробити «мир і згоду» між Вами та п. Михайлом Єремієвим. Вас сварила цілий час його
дружина, пані Ставро. Тепер з боку п. Єремієва до Вас жадної ворожнечі
немає. Ви обидва великі українці, – якщо Ви маєте проти його щось, –
простіть йому.
Найкращі поздоровлення Вашій Дружині і Вам від мене і Denise.
Євген Деслав
Автограф.

ЛИСТИ ЄВГЕНА БАЧИНСЬКОГО ДО ЄВГЕНА ДЕСЛАВА (СЛАБЧЕНКА)

№1
11 квітня 1941

Вельмишановний Пане Евген Слабченко!
Вашого ласкавого листа від 16.3.41 і другого від 7.4. 41 одержав і дуже
радий нав’язати із Вами листування та співробітництво.
Отже Ви згоджуєтеся бути нашим представником в Ніцці? Натурально
оскільки ці обов’язки Вам буде можливо виконувати і оскільки дальше
будете в місті мешкати. Прошу написати у слідуючим листі чи треба
було б Вам вислати відповідне Уповноваження, щоби облегшити евентуально Вашу діяльність як делегата У[країнського] Ч[ервоного] Х[реста]?
На разі відповідаю на Ваш лист, бо справа Вашого фаху і само собою
заробітку розумію, що на першім пляні.
Не відповідав Вам, бо маю страшенну навалу листування, – Ви і уявити
собі не можете, скільки одержуємо щоденно листів! Все самий я мушу
полагоджувати, бо Українців, котрі мені в цім реально могли спомагати,
я не маю або не можу їм доручити! Тому вибачте, що частіше буду відповідати на французькій мові: для неї у нас маються двох секретарок.
Недавно бачився з п. Месерлі, про котрого Вам писав, він пригадує
собі, що навіть особисто познайомився із Вами в Парижі десь в 1934 чи
1935 році на студії кінематографічній, ось забув де і якій! – вибачте, але це
неважно. Він оповідав мені, що те велике кінопідприємництво в Женеві,
котрого він є ініціятором, має організований синдикат і робе старання добути
дозвіл від федерального уряду на будування кіно-студії. Щодо продукції і
виробу фільм має їх синдикат вже предложення на сто мільйонів шв.
франків! Але не є зовсім певно, що дозвіл одержуть, бо є питання матеріялу
для продукції і ріжні інші умови. Я дав йому Вашу адресу і ось Вам виписую
його:________
Щодо Вашого евентуального переїзду до Женеви, так це справа досить складна і трудна: уряд швайцарський не дає тепер жадної візи, а тим
більше права на побут. Недавно приїздив до нас наш делегат з Америки,
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словацький громадянин, так він мусив чекати в Лісабоні два місяці, поки
ми йому виклопотали транзитну візу на пару день! Натурально, якби Ви
були ангажовані в кінематографічні справи, тоді було б легше, але на жаль
до того ще далеко… Тепер, про продукцію в Швайцарії «дессім-аніме» це
було б цікаво, якщо Ви маєте яку направду цікаву ідею. Тут даються зараз
чудову фільму «Піночіо», котра має величезний успіх. Нарешті про театр
маріонеток, тут не говорять, він є мандрівний і роз’їжджає по цілій
Швайцарії. Здається з нього вже були зроблені деякі знімки. Подробиці
Вам напише п. Месерлі21 як довідається, бо в розмові у нас він не міг мені
нічого конкретного про цей театр сказати. Це дуже мале і скромне предприємство, головно для армії і шкіл.
Театр цей був само коло нас в однім льокалю на якихось максімум 50
місць! Поки я з дружиною зібралися піти оглянути виставу, він вже знявся
і виїхав до Льозани і дальше у подорож. Але женевська публіка дуже
прихильна до цього почину, власне реставрації театру маріонеток і можливо, що театр цей незабаром буде реорганізовано на більшу скалю.
Тим часом закінчую листа. Пан Рудичів здається незабаром вже напише нам з Берліну, кудою німці вивезли бібліотеку ім. Петлюри і спроваджують його як постійного бібліотекаря і навіть на державнім урядженню. Так принаймні писав мені п. Севрюк з Берліну, наш тамтешній
Уповноважений. Може чули Ви за нього?
З України одержуємо листи від наших протеже, спеціяльно я від своєї
мами, але про політику нічого не пишуть! І що там робиться один Бог
відає!… ніхто нічого докладно не знає і не може знати.
Із тим і бувайте, ще радий раз Вас запевнити, що я дуже радий був
нав’язати із Вами контакт. Що Французи божевільні були на початку війни
мене не дивує, але щоби вони могли з нашої червонохресного комітета
зробити собі пугало, цього я ніяк не припускав і тому ніяк не міг зрозуміти
Вашої мовчанки.
Після одержання Вашої відповіді напишу Вам більше про нашу співпрацю і буду прохати зробити мені, власне нашому Комітетові услугу.
Тепер прошу сповістити чи пані Ірина БІЛОУС з сином не знаходиться в Ніцці і яке є їх матеріяльне становище? Їх адреса була така: Mme I.
BILOUSS (Biloussowa). Villa Paro Imperial. Av. paul Arene. Nice.
Друге прошу розвідатися чи п. Ван-дер-Бріген ще живе у Ніцці? Його
адреса така: Mr. Al. Van der BRIGGEN, 10 av. St. Laurent. Nice.
Він колись був управляючим нашої Місії в Берні.
Дякуючи наперед, залишаюся з правдивою пошаною і бажаючи Вам
щасливих Свят Воскресення Христового
Евген Бачинський, Директор Комітет[ету]
У[країнського] Ч[ервоного] Х[реста]
Машинописна копія.
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№2
12 липня 1941 р., Женева (?)

Шановний Пане!
Ми отримали два Ваші листи, один від 8 травня та інший – недатований (можливо висланий у червні? До речі, чому Ви ніколи не датуєте Ваші
листи?). Дякуємо Вам за надану інформацію.
Дуже жаль, що Ви, перебуваючи у Марселі, не відвідали наших тамтешніх представників – доктора отця Й. Рибака22 (вул. Огюста Обера,
114) і пана доктора Б. Гвоздецького (адресу не вказано).
Ми були б Вам дуже вдячні, якби Ви надали нам імена й адреси Ваших знайомих – офіційних осіб у Марселі, щоб коли це буде потрібно, ми
могли б сподіватися на їхній вплив і підтримку у Ваших демаршах для
ув’язнених.
Чи не були б Ви ласкаві повідомити нам адресу Пана Кричевського,
художника? (Чи це син відомого київського художника?). Бо він хотів би
організувати виставку у Женеві. Ми хотіли б написати йому, бо на даний
момент в’їзд у Швейцарію є досить складним.
Ми жалкуємо, що Ви, як член Українського Червоного Хреста і представник нашого Комітету, відмовляєтесь отримувати нашу допомогу.
Адже, незважаючи на Ваші зв’язки, Вам це могло б бути корисним. На
даний час усі наші представники у Франції надають усім зацікавленим
сертифікати пасивних членів Українського Червоного Хреста, що надає
цим особам офіційний документ, який підтверджує їхню особу. Цей
документ може їм дозволити від’їхати за кордон (приміром, до Німеччини).
Якщо Ви змінили думку, то ми б хотіли запропонувати Вам цю місію.
Можливо, вона буде Вам неприємною, проте ця місія є необхідною і дуже
корисною для наших співвітчизників, що проживають у Вашому
департаменті. Якщо Ви погоджуєтесь заангажуватися, надішліть нам, будьласка, дві Ваші маленькі фотокартки і персональні дані, щоб ми могли
Вам встановити протекцію (нам потрібно: прізвище Вашого батька, дівоче
прізвище Вашої матері, дата і місце Вашого народження. З якої дати і де
саме Ви проживаєте у Франції? Де Вас було хрещено? Ваша професія?).
Ми обов’язково передамо Ваші вітання Панам Севрінк і Рудичеву. До
речі, Пан Рудичев зараз перебуває у Берліні, де облаштовує бібліотеку ім.
Петлюри, і він нам пише дуже часто.
Ми прочитали Вашу замітку у бухарестському журналі «Життя».
Якщо Ви бажаєте надіслати одну чи навіть кілька статей до «Краківських Вістей», Ви можете це зробити через нашого посередника.
Машинописна копія. Переклад з французької Олени Кучерявої.

№3
12 липня 1941 р., Женева (?)

A Cracovie notre Representant est Monsieur Victor N. ANDRIEWSKI que
vous connaissez certainement.
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Nous n’avons, jusqu’ a present, rien recu de Mademoiselle Gorna. Pour Mr.
Perebiinis nous avons fait plusieura demarches a Vichy et aupres du Prefet.
Malheureusement de Suisse, actuellement. Il est rigoureusement defendu
d’envoyer a l’etranger du linges ou des habits.
La presse Suisse ecrit beaucoup sur l’Ukraine et nous aimerions bien que
vous ayez l’emabilite de nous envoyer les articles les plus interessants, en
francais, sur l’Ukraine, en echange de ceux de Suisse. Du journal «Krakiwski»
nous ne recevons qu’un seul exemplaire.
Nous avons fait votre commission a Mr. O’Messerly, son entreprise avec le
Cinema est en raletissement en ce moment.
Au plaisir de recevoir de vos nouvelles et en vous souhaitant tous le bien
possible, recevez, Cher Monsieur, nos salutations amicales.
N. B. – Avez-vous fait nos commissons a: Mme Bilous et a Mr. Von Der
Briggen,
(selon notre lettre du 11.4.41)?

La Presidente:
La Secretaire financ:
Le Directeur:

Ida de Batchinska
Renee Eichenberger
Eugene de Batchinsky

Машинописна копія.

Переклад
Нашим представником у Кракові є пан Віктор Н. Андрієвський23, якого Ви напевно знаєте.
Ми досі нічого не одержали від панянки Горна. Задля пана Перебийноса ми вчинили численні демарші у Віші та у префекта. На жаль, зі Швейцарії зараз дуже важко посилати до іноземця з дороги (?) або з житла.
Швейцарська преса багато пише про Україну і нам було би приємно, щоби
Ви ласкаво надіслали нам найцікавіші статті французькою мовою про
Україну взамін статей зі Швейцарії. З часопису «Краківські [Вісті]» ми
одержали тільки один примірник.
Ми зробили Ваше доручення панові О’Месерлі, його справа з кінематографом зараз загальмувалась.
Залюбки одержуючи Ваші новини і бажаючи Вам всіляких гараздів,
просимо прийняти, ласкавий Добродію, наші дружні вітання.
Р. S. Чи Ви виконали наші доручення щодо пані Білоус та пана фон дер
Бріген (за нашим листом від 11.04.41)?
Президент:
Іда Бачинська
Секретар з фінансів:
Рене Айхенбергер
Директор:
Євген Бачинський

№4
10 жовтня 1941 р., Ніцца

Шановний Пане!
Я отримав Ваш лист від 10 вересня з поштовим купоном. Дякую!
Тепер я чекаю на Ваш візит. Але Ваших статей ще не отримав.
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Пана Перебийноса вже звільнено завдяки нашим клопотанням і нам
це дуже приємно. Йому навіть дозволено провести один місяць у санаторії, щоб відновити сили. Потім його буде репатрійовано до Парижу, на
звільнені території.
Чи Пана Унсара вже звільнено так само? У всякому разі нам дуже
приємно співпрацювати технічно з «J.H.C.» Пана Бойкіна, але ми відмовляємося отримувати від них будь-які вказівки, оскільки наша організація
Українського Червоного Хреста є суто аполітичною і нейтральною.
На початку вересня ми були надіслали листа Панові Довженку, але
жодної відповіді не отримали. Чи отримував він нашого листа? І чому він
не відповідає? Відповіді на це ми не знаємо. Як члена і делегата старого
українського Червоного Хреста у Польщі аж до 1922 р. його було обрано
членом нашого Комітету.
Будьте ласкаві допомагати Панові Пащенку (який нині проживає у Тулузі) в його зусиллях з репатріації наших співвітчизників.
Прийміть наші найщиріші вітання від Пані Президентші і від мене.
Директор:
Є. Бачинський
Фінансовий секретар:
Рене Айшанберже
Машинописна копія. Переклад з французької Олени Кучерявої.

№5
ЛИСТ Є. БАЧИНСЬКОГО ДО Є. ДЕСЛАВА
11 березня 1942 р.

Вельмишановний Пане
Добродію Евген Антонович * !
Вашого листа від 27 лютого одержав. Дякую рівно ж за надіслану
програму концерта пана Акименка. Я з великим задоволенням послухав
би його твори.
Відповідаю на Ваш лист. Але наперед в свою чергу запитую Вас чи
Ви одержали мій лист від 9 січня? А також окремо надісланий рекомендованим друком АЛЬМАНАХ СІНЕМА швайцарський? Котрий я Вам послав в обмін на книжку п. Бенуа-Мешен.
Вашу статтю як я Вам і писав в означенім вище листі свого часу
я послав до Львова, але досі не маю на мій лист до редакції жодної відповіді
і навіть не знаю чи вони одержали так само як не знаю чи Вашу статтю
надрукували. Принаймні я до сьогодні не одержав жодного примірника.
Газету мені також чомусь не висилають. Натомість я одержую інші часописи з Галичини і по кількох примірниках, так що міг Вам вислати 5.3.42
три числа газ. ВІЛЬНЕ СЛОВО і дальше буду присилати. Ви можете
розпоряджати цими числами як хочете, головно для кольонії в деп. Альп
Марітім, бо я висилаю цю газету до всіх наших уповноважених включно з
п. Довженком.
*

Слово «Антонович» на початку листа написано олівцем.
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Дякую за адресу п. Горта. Його зараз немає в Женеві, але принагідно
я зложу йому візиту. Наш Комітет знаходиться в зв’язку з Картелем допомоги дітям в Франції через присилку їх до Швайцарії на підгодовлення.
Власне ми робимо зараз заходи, щоби поміж ті діти включили і дітей українських родин з Франції. Якщо Ви можете в цім допомогти своїми зв’язками зробити добре діло. Старайтеся, щоби і наших дітей включили до
партії висиланих дітей у Швайцарію. Я думаю, що і в Вашій окрузі є досить наших дітей, котрим треба підживлення!
Тепер я маю до Вас дуже важливе прохання. Пише мені з Німеччини
бувш[ий] хорунжий Армії УНР ІІІ Зал[ізної] Дивізії п. Грицько Андрієвич
Писарюк, що рік тому виїхав з табору БЕРНЕ до Німеччини, де і досі
працює в Ахен на фабриці. Виїздючи з Франції, він примушений був там
залишити в шпиталю в Ніцці свою дружину пані Емілію Писарюк, а в санаторії також в Ніцці свою доньку Леонору. З тих пір він не мав від них
жодних відомостів. Вислані гроші назад не повернулися. Отже, чи не могли
б Ви перевірити чи вони досі там і чи живі здорові та чому не пишуть?
Пан Гр. Писарюк збирається приїхати і цім місяці на відпустку до Ніцци
і взяти свою родину з собою. Наперед треба очевидячки довідатися, що
з ними. Дуже буду Вам Вас прохати по даним нижче адресам (може не
зовсім точні?) зробити їм візиту і довідатися, що і як та де вони? Та негайно мені подати усі відомості, бо батько чекає.
Ось їх адреси так як були написані в листі до мене п. Писарюком від
27 лютого б[іжучого] р[оку]:
Madame Emilie PISSARIUK, Zopital Pastores (peut-etre Pasteur?)
Pavillon C. 3 (ou peut – etre 3?) a Nice (A. M.).
L’adresse de sa filie:
M-elle Leonore Pissariuk
Providence Cesaliniens a Nice.
Адреса ця здається зовсім мильна. Він пише, що це ніби релігійний
пансіонат сестер католицьких, але не певен, бо мусив поспішно виїздити.
Взагалі ціла трагедія! Я вже буду на Вас надіятися, що Ви розшукаєте
і мат[ір], і дочку та сповістите мене, а також пришлете для батька від них
листа.
Мої три великі статті в КРАКІВСЬКИХ ВІСТЯХ про положення Українців у Франції наробили великого галасу, майже усі газети передрукували принаймні у витягах і вона була переложена німецькому уряду. Отже
є надія, що справа з репатріацією тепер швидко посунеться. Здається про
це і німецьке радіо говорило недавно? Чи Ви чули може в тій статті я наводив листи кількох наших земляків, як їм живеться у Франції зараз.
Бажаю Вам успіху в ділах Ваших, привіт від п. Рудичова і дякую за
привітання моїй дружині. Ми тут стараємося повсякчас допомогти землякам.
Стискаю сердечно руку, Ваш

Евген Васильович Бачинський

П. С. Чи напишете мені нарешті, як Вас по батькові величати!…
Машинописна копія.
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№6
ЛИСТ ДО ДИРЕКЦІЇ «УКРАЇНСЬКОГО ВИДАВНИЦТВА»*
10 квітня 1942 р.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Високошановна Дирекція «Українського Видавництва»!
Маю за шану переслати до Вас листа мого приятеля і Уповноваженого Укр. Черв. Хреста в Ніцці п. Евгена Деслава-Слабченка від 14 березня
минулого, а рівночасно рекомендованим манускриптом його рукопись оповідань п. з. «ЕНКИ Є ВСЮДИ» числом сторінок 54 дев’ять окремих оповідань з емігрантського життя.
Гаряче поручаюся В[ельми] Ш[ановного] Пана Автора, прошу ласкаво до Збірку Оповідань надрукувати на умовах, котрі для Вас будуть
можливі. Авторський гонорар прошу в імені п. Деслава тимчасово
зарахувати на його конто на рахунку Видавництва. При цім зазначую, що
Ш[ановний] Автор, як всі наші земляки в сучасній Франції, переживає
гостру кризу матеріяльну.
Щодо іншого скрипту п. з. «Кінематографічний Париж», котра зараз у
мене і належить до Вашого розгляду, уважаю, що краще сперш довідатися як дійде ця рукопис і довідатися Вашу думку. При першім Вашім
бажанню негайно її також перешлю. Вони є на 42 писані сторінки, приблизно на 70 000 літер.
В очікуванню Вашої ласкавої відповіді, котру я перешлю до п. Деслава, залишаюся з правдивою пошаною.
Евген Бачинський, Директор Зак[ордонного] Ком[ітету] УЧХ
Машинописна копія.

№7
ЛИСТ ДО Є. ДЕСЛАВА
10 квітня 1942 р.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Вітаю Вас з родиною Великоднем! Хай Господь дає Вам щастя, здоров’я і успіху в добрих ділах Ваших!
Відповідаю на Ваші два останні листа: від 12 березня і 30 березня.
Щиро дякую за полагодження орудки відносно родини Писарюка – я йому
вже відписав! Дякую сердечно за опіку, котру Ви з дружиною хочете дати
цій нещасній жінці та дівчинці. Я думаю, що Писарюк пришле гроші, хоч
він писав про своє нещастя: його всі речі погоріли і треба знову складати
на купівлю, а це в Німеччині навіть при грошах не проста справа! Очікую
листа від його дочки, котрого зараз перешлю батькові.
Дякую Вас також за надіслану кн[игу] п. Шанюі про Швайцарію, потрошку перечитую, бо хоч тут скоро 28 літ, а Швайцарію науково знаю мало…
*

У верхньому лівому кутку листа рукою Є. Бачинського написано: «досьє п. Деслава-Слабченка. Nice».
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За свої манускрипти не турбуйтеся: я їх свого часу в кінці березня
отримав і написав до Укр. Видавництва у Краків купою переслав Вашого
листа разом з моїм. Так само переслав реком[ендованим] i Вашу Збірку
Оповідань. Натомість рукопис про Сінема не вислав, очікуючи відповіді
від Видавництва, а також певности як попередній дійшов і запоруки, що
буде видрукована Ваша праця. На подорож отже чекайте терпеливо: як
тільки одержу, негайно перешлю. Я м[іж] ін[шим] дозволив їм написати,
щоби Ваш евентуальний гонорар авторський Видавництво поклало на Ваш
рахунок у банк. Це для того, щоби вони не думали, що Ви згодні будете
і на безоплатний друк! А по другому я певен, що Ви також при першій
нагоді як виясніється на обрію, також поїдете до Києва, бо там на Україні
сінематографічне діло дуже розвивається. Вже піднесли до експлуатації
київську студію, вже функціонує к. 60 кін, а незабаром буде, рахують до
350! Там для Вас велике поле діяльности було б!…
Ви прохаєте мене про критику Ваших оповідань. Як не будете гніватися, скажу відверто, що повістярського талану на мою думку у Вас великого немає, але читаються вони з приємністю і будуть мати успіх напевно. Ще скорше спомини з емігрантського життя, хоч взяті з ріжних уст
і іноді фантастичні (напр. про Інститути краси в Женеві!). Мова жива і добра,
але треба її більш обробити. Тепер в Україні великий попит на емігрантську
літературу і Ваші оповідання будуть мати успіх. Про це не турбуйтеся.
Але через них Ви до красного письменства не увійдете!… Щодо
Кінематографічного Парижа, так це трохи за спеціяльне і нівроку покручене так, що і я не все второпав: занадто уривчасто, але цікаве, тим більше,
що у нас книжки про це здається ще немає! Я думаю, що наша публіка не
буде розуміти багато термінів і описів парижського життя та технічних
слів, котрі там на Сході трохи інші! Нарешті шкода, що Ваші рукописи не
відбиті на машинці, бо для складачів буде досить тяжко, а потім треба
мати завше копію, бувай пропаде! Ви про це думали?
На жаль, мені припинили знову присилати більшу кількість газети
з Дрогобича: заборонено цензурою! Натомість напишіть до п. Вонархи,
аби він пересилав по прочитанню газ. ГОЛОС (націонал.) з Берліну, котрі
я йому висилаю, бо, на жаль, одержую тільки 5 прим[ірників]. Потім Ви
перешлете п. Довженкові.
Чи не чули Ви за такого земляка, здається маляра п. Олексу ГРІЧЕНКА, котрий жив в Каннах, така адреса:
Mr. Alexis GRICHENKO. Cannes – le Haut (A.M.) Le Caenard.
Я йому написав та не знаю чи адреса точна, бо мені вона була закомунікована з помилками. Його розшукує наш Уповноважений з Осло (Норвегія) п. Семчишин в справах образів і хоче йому переслати гроші. Прошу
Вас поінформуйте докладно про нього.
Із тим і бувайте!
Пан Пащенко мені недавно писав: я його підвищив на вищу рангу
і зробив Головним Уповноваженим на вільну Францію, бо треба вже час
зробити координацію діяльности наших делегатів, а мені з Женеви за всім
не устежити! Пан Ігнатіїїв також давно вже на волі і писав та працює як
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перед тим, хоч Префект в Ліоні дивиться підозрілим оком на нашу діяльність і має тенденцію не випускати наших робітників на працю до Німеччини. Воно, натурально, мають дешеві і добрі руки! Пан Сімонович з Марселю уже добре працює і зараз виїхав до фр[анцузьких] кольоній у Африці
та має завдання від нас відвідати тамтешні табори і Українців, що скрізь
там жиють. На жаль, він зле знає українську мову, але має положення
незалежне і впливи та людина нашій справі УЧХ дуже віддана і щира. Він
змінив адресу, тепер така:
Mr. Simon SIMONOWIICH, Marseille (B.du R.).
19, rue Pisancon.
Прошу з ним мати завше контакт!
Ми зараз стараємося, щоби і українських дітей спровадити на відживлення до Швайцарії, а також маємо доручення від УЧХ в Галичині дбати
про наших полонених у Фінляндії, Остляндії та Румунії, що є нелегким
завданням!…
Прошу не забувати! Стискаю руку і бажаю Вам і Вашій Пані Дружині
усього найкращого! Ще раз спасибі за Писарюка!
Ваш щиро прихильний
Евген Бачинський
Машинописна копія.

№8
3 липня 1942 р.

Вельмишановний Пане Евген Слабченко!
Відповідаю на Ваші два листа; від 10 квітня і 2 червня.
Прошу вибачити, що так пізно, але я впрост без часу і рук, особливо в
сей мент улітку, коли треба бути на хуторі щоденно і маю як ніколи навалу
листування. Я думаю, що незабаром ноги протягну!
Отже, п. Писаренкові листа переслав, але відповіді не маю і навіть
подяки… Від Комітета дякую Вас за турботи і клопоти Вам і Вашій Пані.
Як дівчина почуває та й мати?
Газети посилаю і дальше посилатиму, а Ви вже від себе робіть що
знаєте, аби нашим людям було що читати. Вписуйте до членства УЧХ і
кажіть, аби за членство платили. Це тепер наш єдиний дохід для того,
щоби хорим чи арештованим по таборах посилати яку поміч! Вписуйте
через п. Пащенка, котрий рішенням Комітета тепер зроблений Головноуповноваженим на вільну Францію. Він був у мене в Женеві і ми обговорили всякі справи та усталили план діяльности. Про це пришлю окремий
ОБІЖНИК.
Вашу (одну) рукопис я давно вислав до Видавництва, але листа не
було. Отже знову писав і само сьогодні одержую відповідь, котру Вам і
пересилаю. Затримайте у себе на доказ. Треба тепер писати до Львова.
Але рукопис про Сінема чи висилати? Бо як бачитимете з листа, мало
надії на друк і то з огляду на брак паперу. Багато часописів в Галичині
перестали виходити, а преса наша на звільненій Україні виходе на обгорточній чи на старих урядових паперах як дещо залишилося! Увесь запас
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паперу на книжки йде в першу чергу на підручники шкільні, бо це найголовніше. Може послати рукопис до Берліну чи Видавництва УНС (націоналістів), там скоріше може бути надруковане. Або до Видавництва
п. Кравцова24 («ГОЛОС») чи п. Сірого-Тищенка25 . Якщо згодні, перешлю до п. Рудичова, якщо він вже повернув з Парижу аби зайнявся цим
ділом. Я думаю, що Ви не відмовитеся певний відсоток з Вашого гонорару подарувати на потреби нашого УЧХ? Бо у нас немає засобів жадних на продовження діяльности. Ще можна було б зазначити і друком на
обкладинці, що мовляв дохід йде на УЧХ і як Ви про це думаєте? Прошу
відписати.
До Женеви Вам досі не удалося приїхати, але надіюся, що справа
нарешті залагодиться і таки приїдете. Тоді прошу нас не забувати і конче
приїхати. Навіть у нас коли б і спинилися: ми маємо окрему кімнату. Буде
Вам і дешевше і нам поміч.
Справа з організацією мистецького турне чи ревю – діло добре. Конешне можете числити на нашу реальну поміч і опіку як в Швайцарії, так
і в Німеччині, де нашим Уповноваженим є п. Сергій Аверкієвич Таран. Де
і як це турне може бути.
Із тим і бувайте! Поспішаю на роботу і хочу листа відправити. Привіт
п. Грищенкові, котрому напишу окремо. Привіт сердечний від мене і моєї
дружини Вашій Пані Добродійці та й Вам усього найкращого бажаємо.
Вам завше прихильний
Евген Бачинський.
Машинописна копія.

№9
2 вересня 1942 р., Женева

Дорогий Пане Слабченко!
Вашого листа від 29.6.42 я щойно одержав і поспішаю відписати Вам
на подану цюріхську адресу.
Дуже радий, що Вам нарешті удалося полагодити свою справу з кінорежисерством в Швайцарії і одержати візу та надіюся вже улаштовуватися в Цюріху. Як побачимось, тоді розповісте все, але чи надовго буде
робота і значить чи довго будете мешкати в Швайцарії.
Я тільки що вислав Вам пачку газет в Ніццу. Чи буде там хто міг їх
одержати? Чи Ви тут разом з Дружиною чи самі?
В «Кр[аківських] Вістях» були надруковані Ваші два фельєтона: Садок вишневий коло хати…(№ 161–606 від 24.7.42) і Міста Італії (№ 1760103 від 11.6.42). На жаль, я зберігаю колекцію газети і не можу для Вас
зробити витиск. Але Ви напишіть до редакції в Краків і вони Вам вишлють. Інші газети буду Вам висилати.
В Цюріху живе нашого Комітета член і мій приятель пан Володимир
Лібовіцький, бувш[ий] директор хоро-балета з Хусту, дуже милий і щирий
земляк. Він танцює і грає і здається тепер же і співає в Цюріх[ському]
держ[авному] театрі. Ви мусите із ним конче познайомитися. Ось його
адреса:
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Monsieur Volodymyr LIBOWICKYJ
Bej Mr Chudoba
Hegasstrasse, 17 Zurich, VII
Прошу вітати від мене і переказати, що я прошу мене вибачити за
довгу невідповідь на його листи. Я цілий місяць був на вакаціях і лише в
понеділок приїхав до Женеви. Я його прошу далі висилати мені газ. НАСТУП, котру я не одержую. Натомість посилаю останні з чисел УКР.
ВІСНИКА. Це і для Вас буде читати.
Очікую Вас в Женеві. Якщо Ви самі, приїздить впрост до мене на
нічліг, але попередити по телефону: ми завше дома увечері за винятком
суботи і неділі, коли на хуторі сидимо.
Прийняття для членів женевської кольонії можна зробити (гербата!),
але нас тут пара людей: оце я з дружиною, панство Ереміїви, Коваліви26
і Троньки, усі з дружинами. А більше немає нікого, бо ріжних малоросів чи
ленінофілів рахувати чей же не будемо!…
Майте на увазі, що у мене досі лежить Ваша рукопис про Кінотеатр
і що я з причини вакацій ще з Рудичовим не знісся в цій Вашій справі. Ви
можете тепер самі це зробити безпосередньо.
Прошу попередити, коли приїдете до Женеви.
Ще раз вітаю з приїздом і хай Вам буде вдача та все гаразд!
Стискаю руку, прошу писати!
Евген Бачинський
Машинописна копія.

№ 10
ЛИСТ Є. БАЧИНСЬКОГО ДО Б. КРАВЦІВА
15 вересня 1942 р.

Вельмишановний Пане Богдан Кравців!
Пересилаю Вам листа п. Деслава-Слабченка і прошу полагодити його
прохання дотично пересилки «Голоса» на нашу адресу.
Одночасно додаю свою нотатку про п. Деслава та його діяльність.
Це Вам в подяку за так незаінтересовану посилку Вашої газети для нашого
Зак[ордонного] Ком[ітету] УЧХ. Прошу тільки якщо це Вам можливе не
відмовитися і надсилати нам не 5, але 15 прим[ірників] ГОЛОСА, бо всі її
бажають читати. І я особисто мушу підкреслити її надзвичайно талановите редагування. Хай Вам і Вашим співробітникам Господь Бог спомагає на все добре.
З правдивою пошаною
Евген Бачинський,
Директор З[акордонного]К[омітету] УЧХ
Машинописна копія.
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№ 11
ЛИСТ Є. БАЧИНСЬКОГО ДО Є. ДЕСЛАВА
24 вересня 1942 р., Женева

Дорогий Пане Товаришу!
Картку Ваші від позавчора одержав.
Як я Вам вже писав, запрошую Вас спинитися у мене. Ми маємо
окрему кімнату, дамо Вам ключа від мешкання і Ви нас ні в чим не перешкоджатиме. Натомість віктуватися вже будете самі де прийдеться, бо
певно будете запрошувані і в залежности від Ваших справ, де будете, там
і знайдете з’їсти. Ми Вам дамо лише перше снідання. Маємо ще правдиву каву і свій чудовий мед! Гроші, які Ви будете нам за це винні, Ви по
приїзді до Франції перешлете п. Пащенкові на його видатки по Делегатурі
УЧХ…В тій спосіб Ви заощадите собі трохи, ми будемо мати приємність
з Вами бачитися частіше і головно зробите допомогу для нашої червонохресної діяльности у Франції. Ми персонально не дуже постраждаємо
від видатків на Вас, а заробляти на такім дорогім гості не хочемо. Отже
згода?
Тоді умовимося і про прийняття нашої кольонії, якщо Ви цей намір ще
маєте. Це вже буде на Ваш рахунок.
Прошу повідомити про свій приїзд. Можете нам навіть зателефонувати, але у вечері напевно будемо дома і це дешевший тариф. Я прийду Вас
зустрічати на двірець. Будете тримати щось українського в руці, а зрештою і так пізнаю, бо бачив Вашу світлину в журналі. Свою маленьку я тут
Вам посилаю.
Ваші статті з’явилися в Голосі і в Кр[аківських] В[істях]. Листи, котрі
прохали, я написав до редакцій. Одночасно написав також статтю про
Вас, а потім на жаль довідався, що Ви вже редакції про свій приїзд інформували і тепер чи помістять мою нотатку? Я Вам її покажу по Вашім
приїзді. Одночасно я написав і про Грінченка і про Акименка, – натурально про кожного окремо.
Якщо маєте свою світлину, прошу прислати, для певности.
Посилаю Вам адресу нашого приятеля і земляка та делегата УЧХ в
Базелі п. Теодозія Онисимовича БУРКА, котрий вже скінчив протест[антську] теольогію. Зробіть йому візиту, але ймовірно не застанете його вдома, бо він зараз в кантоні Апенцелер на відпочинку і там пише свій докторат. Ось його адреса:_____
Я йому також часто писав про Вас і він напише Вам на цюріхську
адресу.
Позатим і бувайте! Я радий, якщо Ви задоволені з Вашої праці в кіностудії і також, що маєте ангажемент на грудень м[ісяць].
Стискаю руку і до скорого побачення!
Ваш щиро прихильний
Е. В. Бачинський
П. С. А Ви далі ревно ховаєте ймення Вашого батька?!…
Машинописна копія.
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№ 12
2 лютого 1948 р.

Дорогий Добродію!
Відповідаю на Ваші 4 листа від 7, 12, 20 і 28 січня та дякую за пам’ять.
Всі Вас вітають і бажають Вас скорше в Швейцарії побачити. Листа Вашого п. Месерлі, нашому тов. – Голови передав. Він певно вже Вам і
відписав! Щодо мене, так я працюю цілий день і дуже мало маю часу на
листування, котрого у мене цілі гори! Нотатку Вашу про Святкування Різдва
я переслав до ВСІХ наших на скитальщині газет і всі її помістили! Висилати
тільки до «Укр[аїнської] Тр[ибуни]» я не уважав доцільним, бо це є партійна
бандерівська газета, до котрої тепер особливо поважна частина наших людей
відноситься негативно… Я перший поміж ними, бо, як побачите з тих газет,
котрі Вам окремо висилаю, ця партія займається більше самореклямою і
тероризмом серед своїх же людей і замарана навіть ганебними вчинками
убивства невинної людини. Я Вам буду пересилати всі інші газети і не раджу
Вам зв’язуватися надто з цими «відокремленцями» та їх неіснуючою (або
скорше існуючою в Мюнхені!..) УГВР та стократно перебільшеною УПА.
В цім листі посилаю дві газети, де є Ваша стаття. Решту потім. Другу
Вашу статтю я розділив надвоє: про Іспанію вислав таки до Укр[аїнської]
Тр[ибуни] як собі бажали те, а про фр[анцузької] мови видання до «Наше
Життя». М[іж] ін[шим] редактор У[країнської] Т[рибуни] написав мені, чи
Ви не згодні були б стати їх постійним кореспондентом? Я відповів, що
передам Вам, але Вам не раджу по щирости, бо скомпрометуєтеся… Потім
було б добре, якби Ви писали лише про іспанську пресу і події в Іспанії, бо
з інших держав є інші кореспонденти, а з Іспанії немає; і присилайте мені,
а я як від кореспондента нашого Комітету з Мадріда буду до всієї преси
розсилати. Чей же Вам не ходить о надрук Вашого імени чи навіть ініціал?!
Прошу написати по одержанню газет і цього листа.
Щодо приїзду тих двох робітників до Шв[айцарії] на працю, так це
тяжко устроїти: уряд не дозволяє нікому з апатридів без гарантії по 2000
фр. Отже, шкода і заходів! Це вже не вперше і завше безрезультатно.
В Швейцарії немає слов’янської друкарні, лише трохи шрифту, що
на книжку не вистане, та й задорого було б тут друкувати! Мої архіви до
Вашої диспозиції, як приїдете! Вам треба друкувати в Австрії чи Німеччині.
Пащенко і нам мало пише, він все ще прибитий смертю дружини і для
УЧХ не працює. Треба ще почекати! Він збирається приїздити до нас,
може, на Великдень.
Із тим і бувайте! Де тепер п. Карманін? Чи є поміж студентами наддніпрянці – православні? Що сталося з тими земляками, що сиділи в тюрмі
і за котрих ми клопоталися?
Стискаю руку і привіт від дружини Вам і Вашій пані, приїжджайте
разом! Ваш
Євген Бачинський, Директор
Машинописний оригінал.
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№ 13
20 березня 1950 р.

Дорогий мій друже
Євгене Антоновичу!
Користаюся нагодою переслати особисто ці пару слів до Вас.
Мій давній молодий приятель Петро Михайлович Демчик з Перемишля
(хоч і галичанин, але нашого загальницького руху людина, видатного
українського діяча дитина!) іде на довший побут до Іспанії як правдиво
акредитований багатьма швейцарськими часописами кореспондент. Я з
дружиною щиро і сердечно без застереження Вам його поручаємо
і рекомендуємо та сподіваємося, що Ви, його пізнавши, належно оціните і
полюбите, як ми його від довгих років цінимо і любимо, як свого кревного.
Зрештою, він є наш кум, бо разом хрестили малу доню у панства Ростислава Шульгина27, перед його від’їздом до Канади. Якщо буде йому потрібно,
не відмовте йому своєї поради і протекції. Зрештою, він не має наміру
занадто увіходити в тамтешнє українське життя! За все будемо Вам дуже
вдячні. При цій нагоді користаюся нагодою теж щиро подякувати Вам за
нами одержаний гостинець, чудову іспанську халву, від котрої у нас досі,
як згадаємо, тече слина в роті!…
Як же Вам живеться? Не забувайте і пишіть!
Стискаємо сердечно руку і бажаємо усього доброго, Ваш
Євген Бачинський
Машинописний оригінал.

№ 14
23 листопада 1953 р., Ружемон

В[ельми] Ш[ановний]
і дорогий Євген Антонович!
Щойно одержав Вашого листа від 20.11 з Ніцци і дуже з Ідою Львівною
втішилися, бо вже так давно не було від Вас жодної відомости! Я читав
в газетах, що Ви були в Локарно, але, звичайно, не мав можливости Вам
написати. Думав, що Ви весь час перебували в Іспанії, бо й пані Мако мені
не писала, що приїхали до Франції, певно, не на довго?
Якщо дійсно на початку нового року приїдете до Швейцарії і будете
в Льозанні, то просимо дуже нас не минати, а заїхати до Ружемону – це
над Монтре між Шато-Де і Гштадт по лінії М.О.В. У нас для друзів
є завше вільна кімната і з огріванням, так що зможете у нас пробути
і пару днів! Навіть з дружиною, якщо вона з Вами приїде. Ми маємо тут
ціле шале і живемо, як хуторяни на пенсії, ніби в «трахтемирівим» монастирі!..
Тут ми вже три роки і в Женеві я все ліквідував, окрім Бібліотеки,
котру пересилаю частками до свого брата в ЗДА, де він має улаштувати
Інститут нашого роду!
Ваші спостереження про положення на Україні, можливо, вірні, але
хто знає в дійсности, як там буде в слушну годину?! І щодо мене, так
155

Зарубіжне українство

я тепер займаюся лише церковними справами нашої Соборноправної
УАПЦ, котрої осередок на чужині в Чикаго. Багато пишу і споминів, і різних
розвідок на духовні теми. Іноді читаю про Вас, напр., в «Новий шлях» з
Вінніпегу, хоч він до мене регулярно і не приходить. Чи вже починаєте
багатіти?
Тут ми живемо по-старіковськи, бо ж нам в наст[упному] році буде
вже по сімдесятки! Маємо город і пасіку, хоч вона має лише три вулики
і цього року не принесла ані краплини меду, бо літо було дуже холодне
і дощове. Тепер у нас вже давно зима, маємо – 7 і більше степенів морозу по Ц[ельсію], але вдень гаряче сонце і погода розкішна! Снігу немає.
Але сонце скоро сховається за нашу гору РЮБЛІ і тоді будемо чекати
аж до поч[атку] січня, коли знову почне нас огрівати… Дружина моя
хорує і це, власне, причина, чому ми ліквідували все в Женеві та переїхали сюди.
Поки що Господь нас милує і якось живемо, всім задоволені і далеко
від земляків!
Із тим і бувайте! Привіт сестрам Мако і Андрієвській, якщо Ви їх
бачитимете і до скорого побачення, бо час лине надто хутко… Ваш
Є. В. Б[ачинський]
Машинописний автограф.

№ 15
15 травня 1954 р., Ружемон

Дорогий друже, Євген Антонович!
Яка приємна несподіванка з Вашого листа від 4/V: дуже раді будемо
Вас зустрічати в нашім «Сімеорзі» і доїхати до нього нема простішого: це
станція від Монтре по електр[ичній] залізниці М.О.Б. і Ружемон лежить
(це довге село!) між Шато-Де і Гштадт. Від Шато-Де четверта станція,
а від Монтре 23 через Ле-за-Ван. Як виїздитимете, зателефонуйте до нас
(0. 29 – 4. 81. 71 – це наш власний!) і прийдемо Вас зустрічати на двірець.
Ви нас аж ніскільки не заважатимете, бо маємо цілий шале і є кімната для
друзів! Можете у нас побути, скільки схочете. Тільки попереджаю, що ми
вегетаріанці!
Як же Вам живеться? Читаю про Вашу діяльність час від часу і радий, що ворушитеся! Ну, а ми вже по-старіковськи живемо, власне доживаємо свого віку: маю вже 70 літ, дідусь, ну, й внука маю!.. Іда Львовна
Вас радо зустрічатиме, вона ще крутиться по господарству, але і малює…
От побачите, і поговоримо. У нас тут земляків і духу не чути, хіба що
в Женеві, але туди я їжджу дуже рідко!
Отже, до скорого побачення!
Привіт Вашій дружині і хай Господь береже Вас від всякого лиха!
Ваш
Є. В. Б[ачинський]
Машинописний автограф.
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№ 16
ЛИСТ ДО Є. ДЕСЛАВА
5 квітня 1955 р., Ружемон*

Вельмишановний Євген Антонович!
Одержав Вашого листа від 3/ІV і дякую за інформацію. Безперечно,
я читав про Ваші заходи і про виставу в Ніцці. Вітаю! Це добре. Щодо
заснування «Міжнародної Бібліотеки Українознавства», так я досить скептично до тої затії відношуся… Це буде, як звичайно, «солом’яний вогонь»
кількох ентузіастів і не принесе нічого сталого і позитивного!... От так
хіба для Вас рекляма, а про Україну згадають, щоб забути і … при оказії
навіть виступити проти! Я за своє довге життя і діяльність бачив всяко
і став дуже скептичний до таких полум’яних антреприз!
З того всього не значить, що не раджу пробувати, може комусь, або
якось і принесе користь! Тільки я не знаю, чим я можу Вам в цім бути
корисним? Я свої дублікати в своїй Бібліотеці продав на папір і Бібліотеку
пересилаю до брата в ЗДА, частину вже і вислав, а решта лежить забита
в скриньки… Кому я тільки не пропонував книжки і Бібліотеку, ніхто ані
словом не озвався! От і примушений був ліквідувати, як життя домогалося. Може і з тим, що зараз маю, так само зроблю? Взагалі громадськими
справами, та ще й з партійцями, котрі з кожної своєї партії тільки і знають,
що гризуться поміж себе, я не хочу мати жадного діла. Це не українські
патріоти, а совітські вихованці або ще гірші «галичмени», котрі окрім себе
жадного українця навіть за українця не вважають! Для них якийсь митичний
«Тарас Чупринка»28 здається став більший за Тараса Шевченка, а
Коновалець за Петлюру!... В Швейцарії нема людей, хто б міг ідеалістично,
а не для власної кишені чи інтересу, займатися справою «Міжнар[одної]
Бібл[іотеки] Українознавства»! Тут взагалі немає людей, а ті, хто є, вже
старі і хорі, і, головне, без засобів! А як Ви думаєте те все робити?!...
Сучасна молодь цілком інша, чим була в моє врем’я, сорок літ тому! Тоді
про гроші і платню за національну роботу ніхто і не думав, а спробуйте
тепер комусь запропонувати – перше питання буде «А скільки буду
одержувати платні?»! Так от, досі люде не вірять, що я з дружиною
і кількома приятелями, здебільшого чужинцями, працювали безплатно
і навіть давали свої власні гроші. Так я і Іда Львовна, ми дали свої ощадності біля десяти тисяч шв[айцарських] франків на УЧХ. А тепер про це
сміються і ніхто не вірить! Кажуть, що були дурні, коли давали… Вони, оці
всі бандерівці і інші в часописах, котрих Ви пишете, на тій запомозі
жирували як досі п. Галан29 з його бандою, що з’їдають половину зібраних грошей і на горі інших жиють припіваючи!... Так от Ви хочете, щоб
знайшлися такі, як ми були? Ні, голубчику, вже не найдете!... Хто ж буде
робити? Хто витягатиме собі інтерес з того! Отже, до мене не звертайтеся, я не з тих, ніколи не був і тепер не буду! А що я буду робити в тому
«Почесному Комітеті»? Я радий, як мені дають жити спокійно. Зрештою,
*

На окремому аркуші рукою Є. Бачинського (?) написано: Eugene Deslave Nice. 5.4.55
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я тепер тільки церковними справами і займаюся, оскільки можу!... Не
забувайте, що мені і дружині вже минає по 70 літ…
Щодо Вашого евентуального візиту, ми раді будемо Вас у себе бачити. Але я не думаю, що Ви приїдете, так само як минулого року тільки
голову морочили і не відписали навіть на запрошення наше в травні!.
Машинописний оригінал.

№ 17
4 січня 1957 р.

В[ельми] Шановний Євген Антонович!
Одержав Вашого листа від 2/1, дякуємо за привітання та побажання
на Свята і Новий Рік! Теж від себе бажаємо Вам успіху в Вашій діяльности і здоров’я та душевного задоволення.
Давня то діяльність моя з редагування «Ля Ревю Украініенн» в Лозанні!
40 літ тому… Розсилали тоді ми книжки цього Ревю по цілому світу.
Останні, здається, подарував я «Єремішке» в Женеві разом з цінними іншими
виданнями і річниками журналів та газет, а за те замість подяки одержав
інсинуації і наклепи…
Щодо Вас, так Ви певно забули, що обіцяли мені прислати примірник
варшавського видання настольної Євангелії, котрий у Вас мається і Вам
непотрібний? Я Вам дав 4 книжки і ще дам, як хочете, але якщо дійсно
маєте те видання варшавське і хотіли б його мені прислати, то не забаріться… Буду вдячний і в боргу не залишуся!
Якщо будете в Берні, то може заїдете знову до нас?
Хоч я не дуже задоволений Вашими «хлестаковськими» «новинами»
в пресі, але політикою не займаюся і на те не звертаю уваги, а Вас всетаки радий бачити, бо ціню іншу Вашу працю з сценаріями.
Іда Львовна Вас вітає і бажає усього доброго.
Най Боже благословення буде на все добре, що чините! Ваш
+Євген, єп[ископ] УАПЦ

П. С. Між іншим, до мене тепер не випадає звертатися як до «пана»,
бо я вже два роки єпископом і хоч Ви й невіруюча людина, але мусите
знати, як звертатися до ієрархів Церкви!...
Прийміть це не в укор, а дружнє зауваження, бо ж ми давно вже культурні європейці, а не «світські люде» хрущовського виховання!...

№ 18
1 травня 1957 р., Ніцца

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Дорогий Євген Антонович!
Одержав Ваш лист від 27 квітня. Вітаю з успіхом в Берні!
Ваша ідея намотувати про «Швейцарську Україну» дуже добра. Я не
говорю про себе, а взагалі про діяльність численних і видатних українців
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в Швейцарії, про котру треба сказати або котру було б добре зафіксувати
на пам’ять потомків… якщо нас всіх не забере атомна бомба!
Я можу Вам багато спомогти, бо дійсно знаю всю їх діяльність за
останні 50 літ, всіх людей і всі пам’ятки про їх життя та працю в Швейцарії. Я вже виробив в думці і так мовити сценарій по повній, а головне:
1. Початок ніби відкриття треба рахувати, не беручи в рахунок період
Драгоманова, від котрого ніщо не залишилося, навіть того будинку, де він
мешкав, вже немає, і тої таблиці, котру наша колонія прибила, святкуючи
його п’ятдесятиліття з дня смерті, немає! Отже, я посідаю велику афішу
з 1905 р., котра свідчить про ПЕРШІ на укр[аїнській] м[ові] відчити про
Україну в Женеві, Лозанні і Невшателі.
2. Могила основника Укр[аїнського] Тов-а в Женеві в 1919 р. Презид[ента] Економічної Місії в Зах[ідній] Європі Павла Чижевського.
3. Будинок, де була редакція «Ревю Юкреніен» і Експозитура Союза
Визвол[ення] України від 1915 р. в Лозанні, причім у мене збереглася таблиця.
4. Будинок, де від 1915 до 1923 була Укр[аїнська] Канцелярія і ред[акція] «Л’Юкрен» в Лозанні та численні видання п. Степанківського.
5. Віля, де жив і вмер відомий укр[аїнський] діяч Др. мед(ицини) К.
Юр’їв в Лозанні.
6. В Женеві: Укр[аїнсько]-Шв[айцарська] Торгов[ельна] Комора і дверний її пляк!
7. Будинок, де був УЧХ, котрим я управляв.
8. В Лозанні ще можна було б зняти місце – вітрину, де була Укр[аїнська] Книгарня, заложена П. Чикаленком в 1917 р.
9. Біля Лозанни ательє укр. маляра і скульптора Полісадова!
10. Будинок, де було Бюро п. Макогона30 в Женеві.
11. «Центральну Салю», де відбув. Конгреси недержавних Народів,
на котрі приїздили повсякчас делегати-українці.
Щодо інших організацій, так від них нічого не залишилося, і немає
сенсу фотографувати!
Але в Женеві є А. М. Коваленко31 в Швейцарії, відомий ще як потемкінець, а як «москвофіл» разом з пок. Кузьмою-Ляхоцьким32, а також як
учитель в рос[ійській] школі для дітей біля Женеви!...
Можете зняти і мешкання, де мешкав полк[овник] Коновалець!
А також відомий польський агент, що видавав українські бюлетені!
Це вже Ваше діло…
В Ружемоні можете зняти, сфільмувати і мене з дружиною на фоні
шале (тепер ми вже не в тім шале живемо, що Ви знаєте, а біля мешкання
пастора!) і пасіки, а головно мене з пастором перед протест[антською]
ХІ ст. церквою як знак екуменічної згоди!...
Як Вам ця програма подобатиметься?!...
Майте тільки на увазі, що ми десь 15 травня поїдемо до Берна, і щоби
Вам як раз не приїхати на той час! То ж попередьте раніше! Це, власне,
і є причиною, чому я Вам пишу!
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Нарешті знову зауважую Вам, який Ви не є атеїст, але до єпископа
ніхто не сміє звертатися як до … «пана такого-то»! Звичайно титулують
його «ВЛАДИКО» або «Преосвященний Владико», а не «Монсьє»!
Машинописний оригінал.

№ 19
29 листопада 1957 р.

В[ельми] Ш[ановний]
і Дорогий Євген Антонович!
Одержав Вашого листа від 25 б[іжучого] м[ісяця] з нотаткою про
«Український Світовий Путівник»! от що значить мати 56 літ і бути рухливим на всі боки… Що ж, в добрий час! Починайте і це видання. Воно
дійсно може послужити корисну службу, якщо до нього відноситися серйозно і солідно, а не для реклями, як це, на жаль, у Вас дуже часто робиться… Може і принести копійку!
Я з охотою буду Вам спомагати, бо у мене дійсно все занотовано
і точно, головне то, що відбувалося в Швейцарії, але деінде також… Тільки
свої обіцянки не кидайте в повітря: я твердо стою, що Ви винні мені ЄВАНГЕЛІЄ українське, котре Ви одержали від арх[иєпископа] Мстислава і виставляли недавно в Лозані. Не викручуйтеся. Я Вам дав вже декотрі книжки
і подав цінні вказівки…
Без мене все рівно не обійдетеся, а інші, як-от Ваш «приятель» вертихвіст, польський агент, п. М. Є[реміїв]., наплете Вам таких небилиць
і брехні, що будете потім хапатися за голову…
Тимчасом відповідаю на Ваше питання:
В Женеві і взагалі в Швейцарії Михайло Бойчук, маляр. НІКОЛИ НЕ
був і навіть не переїжджав через державу!... Це мій товариш і приятель
і я з ним кілька років співпрацював, а потім листувався, так то, повірте,
вже знаю докладно.
Жадного об’єднання Церков ще не було і певно ще довго не буде!...
Не такі наші ієрархи! Будете читати моє Різдвяне Посланіє в нашім ж[урналі] «Церква і Життя», знайдете там спосіб, по котрому можливе порозуміння і то ступневе і то в добрій волі! Якщо дійсно в людях буде благовоління!
Потім, майте на увазі, що один ПУТЕВОДНИК вже давно видала
пані Кіпілевська, що недавно померла! … Певно, це Ви знаєте?
Про те, що Мазепа студіював в Мілані, мені не відомо і ніколи не чув!
Зверніться до п. Борщака, він скорше може про це знати.
Най Боже благословення буде з Вами молитвами мене грішного архієрея. Ваш
+Євген, єп[ископ]
Машинописний автограф.
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№ 20
21 грудня 1957 р., Ружемон

В[ельми] Ш [ановний]
і Дорогий Євген Антонович!
Відповідаю на лист Ваш від 18 біж[учого місяця]. Одержав і ніби
проспект майбутнього видання «Путеводника». Ви хватаєте надто широко і глибоко, що мені аж страшно, бо звідки дістанете усі ці відомости? Це
ж треба робити, як підходити серйозно і чесно, цілі розшуки! Не думаю,
щоб Ви могли те зробити… Отже, на добру половину це у Вас, скажемо,
«бажання»! Я за таку працю і таке видання не взяв би ніколи жадної
відповідальности…
Щодо самого змісту, то зауважив відразу дві помилки:
1. Ніколи і ніхто з «Швейцарського Черв[оного] Хреста» не їздив і не
спомагав в Україні!... Це Ви, певно, переплутали, як буде і в інших справах
напевно, бо занадто поверхово беретеся за таке поважне діло, отож я
кажу, що Ви сплутали з «Міжнародним Комітетом Червоного Хреста»,
котрий не є зовсім швейцарською інституцією!... Він дійсно їздив і спомагав
Україні, але … на її власні гроші! Чи це Вам відомо досконало, як, і коли, і
хто????
2. Про поміч України для швейцарських біженців трохи не зручно
говорити! І хто те знає? … А потім головний контингент біженців, власне
РЕПАТРІАНТІВ-швейцарців, був не по другій війні, а по першій… Отже,
треба було б сказати «апреле 2 гер мондіаль»!
3. Чи Вам відомі ті численні швейцарські фірми, котрі були членами
«Укр[аїнсько] – Швайц[арської] Торговельної Комори» в Женеві і котрої я
був від початків до кінця Генер[альним] Секретарем? Були кілько товариств швейцарських з різними шв[айцарськими] фірмами, котрі хотіли мати
діло з Україною. Ви їх знаєте? Певно, що ні, бо ті кілька товариств вже не
існують і навіть їх фундатори та члени повмирали! Лише у мене те все
занотоване…
4. Чи Ви маєте колекцію статей, котрі різні і то численні журналісти
писали про Україну і навпаки, українці про Швейцарію? У мене немає напевно всіх, але порядне число таки є або занотоване. А Ви пишете так,
ніби у Вас те все вже на папері… Ні, мій друже, підходите до справи
трохи легковажно!
Десь я прочитав, що Ви вже готові їхати до Єгипту, щоби там знайти
потрібні Вам дані. Це похвально, але я наперед скажу Вам, що матимете
менше ніж те, що я зараз маю… І навіть в справі з побутом Лесі УкраїнкиКосач!
Тепер про «проекти» створення кількох музеїв еміграційних. Це мене
дійсно цікавить. Але я Вам зовсім не давав доручення свідчити, що у
мене та що й в Ружемоні є «такий музей»!... Звідки Ви те знаєте? А може
у мене нічого давно вже немає? А потім, як то швидко Ви рішаєте за
чужих! Та ще й беретеся «оформити», тобто як? Слава Богу, тут ще є
право власности, а не большевицькі методи ревізування до останньої сорочки…
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У всякім разі я волів би трохи більше знати і про того «високого урядовця» в Берні і як Ви уявляєте собі те «оформлення»? я думаю, що не з
Вами про це треба говорити, а зі мною по-перше… Я ще живий, слава
Богу, і може маю також деякі свої власні пляни…
Ні, це все заноситься на якісь несерйозні і фантастичні «шахермахери», з котрими мені в мої роки і положенню навряд чи подобає входити
навіть в переговори… Якщо це дійсно щось певне і серйозне, то прошу
написати мені відповідно.
Дякую за адресу паризьку, але це напевне не Юрка Єремієва, а може
його сестри Пулен, бо Юрко живе десь поза Парижем і в умовинах мізерабельних, дарма що має трудящу жінку і 5 дітей, але біда, що він самий
є ніщо… Чи знаєте якусь іншу адресу?
Про Швейцарію я Вам нічого говорити і не буду, аж поки не побачу
ТОЧНО і виразно написаним ВСЕ і готовим для ПУТЕВОДНИКА. Я
ніяк не можу собі уявити, в якому розмірі і про що ВЛАСНЕ Ви там будете
писати, або може вже і написали, принаймні так ніби треба з Ваших слів
думати!
Я маю відомости про п. Борщака від нього безпосередньо.
Нічого про «емігр[аційний] Музей» в Швейцарії не писатиму, бо хочу
знати докладно Вашу думку і тих, хто Вам про те говорив. Це справа
дуже серйозна і поважна і рішати її так от з пустого базікання не відповідно, принаймні мені…
Бажаю Вам і вашій Пані Добродійці веселих і добрих свят: Різдва
Христового і Нового Року, бо певно Ви святкуватимете по-тутешньому,
а не по-церковному. Привіт від Іди Львовни і також добрі побажання!
Нехай Боже благословення буде з Вами обома!
+Євген, єп[ископ] УАЦ
Машинописний автограф.

№ 21
25 квітня 1960 р., Ружемон (Шв.)

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
В[ельми] Ш [ановний] і Дорогий Евген Антонович!
Вітаю і я Вас з Мати-Діяконесою з Великоднем і бажаємо Вам з
панією Деніз щастя і здоровля!…
Спасибі за карточку.
До Женеви ми ще не поїхали і у сина не був, а тому і Євангеліє не
бачив. Надіюся, що він його зберігає добре. Часу не маю зовсім! Бо трохи
прочував себе зле з кашлем, кажуть, що це і є гріпа, але вже минуло.
Матушка гірше себе почуває, але і вона без всяких ліків видужала.
Чув я про острів Пальма в Бальнеароських островах, гарно там, але
як заїхати і з чого жити? Та там і ніхто до мене не приїде і почта відай…
раз на місяць! А я ще активний діяч і мушу провадити нашу Церкву…Тепер готую знову Ч. 3 ВІСНИКА. М. ін., чи Вам з Мюнхена прислали
останнє число з нашими ТОРЖЕСТВАМИ?
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У нас тут немає як зробити знимки з образків, але посилаю Вам теж
в подарунок копію одного, щоби мали уяву. Напишете, коли одержите.
М[іж] ін[шим] Ви так мене і не повідомили, чи прийшов до Вас мій лист в
січні з Берна з витинками і листом та іншими друками? Я тому питаю, що
дав на почту не сам, а через Юрка, сина пані Курц, а це зовсім не надійний
хлопець: вітає в небесах і уважає себе великим «хвилозофом», а тому
повсякчас робе дурниці… І досі ніяк не може скінчити гімназію!
Мої архівні матеріяли всі розкладені по річниках ДІЯРІЯ їх же 50 фоліянтів! Поміж записами там наклеєні і матеріяли, а також всякі фотографії, я не можу звідти зривати, а зрештою в однім примірнику…Тепер
я хочу так у себе розділити час щоби один тиждень в місяць принаймні
посвящав своєму архіву, бо він ще далеко не упорядкований! М. ін. шкода,
що не хочете чи незручно Вам дати мені на перегляд Ваш ПУТЕВОДНИК! Там для мене певно є новини, але я думаю, що і у Вас знайшов би
всякі блуди і помилки…Замість їздити без толку до дурного шахматиста
в Женеві треба було до мене приїхати з «Путеводником» і ми разом його
переглянули і побачили б, що можна додати, а що треба викинути… Я маю
намір сісти за складання ХРОНІКИ українського життя в Швайцарії і від
Драгоманівських часів (скорше по ньому!) аж до останнього часу! Це
велика робота, але я можу з нею справитися і позаяк буду писати на машинці, то буде і копія. Це мала історія українського руху ві Швайцарії…
Позатим я поволі всі речі минулого свого пересилаю до Музею-Архіва
свого брата в Клевеленд (ЗДА). На жаль, це дуже дорого коштує почтою,
а пересилати кораблем шкода, бо знову може статися, як з двома ящиками, котрі підмінили і один пропав з укр. книжками, а прийшли якісь непотрібні французькі…І нічого не можна було вдіяти! Оце пересилка комісіонерами…Фактично я не розумію, що Ви від мене собі бажаєте? Може
мої офіцерські погони?! Або гуцульський пояс, що я носив з 1910 року?
Решта у мене все писанина або книжки а фотографії в ДІЯРІЇ…От хіба
мою фотогр[афію] у формі підпоручника артилерії, котрих маю дві? Ось
тут прикладаю іншу, який я був в Парижі в 1911 році, вже й вицвіла…Це я
студентом в Агрікульт. Інституті, таких знимків вже й немає у мене!
В закордон[них] музеях немає напевно нічого про мене, хіба в Нац[іональній] Бібл[іотеці] в Берні мої видання!…Ще подарував я проф. Е. Пітару
в Женеві для Етногр[афічного] Музею українські гончарні вироби щось
штук з 30, але він їх за браком місця сховав у льоху, а потім звідти взяли
деякі і поставили до Поляків і навіть у вітрину Албанії!…Здається там
і стоїть…От підемо може разом, покажу! А решта пропала, чи погинула
чи повикрадали…Шкода, бо були там гарні речі! Ікони певно Вам не цікаві,
робота Вол. Полісадова і ще деяких артистів. У мене в олтарі висять ще!
Із тим бажаю усього доброго, благословляю на закінчення Вашої праці
і ще раз жалкую, що не міг її переглянути для Вашої користи таки!… Привіт
дружині від нас обидвох! Ваш
+ ЕВГЕН, Арх[ієпископ]!
Машинописна копія.
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№ 22
3 червня 1960 р., Ружемон

В[ельми] Ш [ановний]
і Дорогий Евген Антонович!
Десь певно їздите і працюєте, не маєте часу мені відписати на лист
від 25/ІV, але це нічого, я розумію, бо і я дуже зайнятий…
Недавно їздив до Женеви і син передав мені справно Ваше «Євангеліє» і я його перевіз до себе в Ружемон…Але виникає питання: чи воно
далі Ваше і у мене тільки на перехованню? Чи Ви його мені подарували
для Епархії і нашій майбутній в Европі катедрі? Бо там є напис від арх.
Мстислава Скрипника33, що те видання – примірн. він Вам дарує, а від
Вас не має жодного посвідчення, що вони дарується чи передається мені?!…Це питання треба вияснити, інакше я цього Євангелія не беру
і відішлю Вам назад! Так само в компенсацію не пришлю одну з копій
колективних учеників Михайла Бойчука34 , про що я писав Вам в останнім
своїм листі!…Я прошу написати мені офіціально так, щоби я міг приліпити
до того примірника, на котрім при побаченню Ви й напишете. Я дивуюся,
що Ви цього не зробили самі? Але залишаю на Ваше бажання і не хочу
робити жодної пресії, бо можливо воно це видання Вам потрібне і хочете
його мати. На жаль, я все ліквідую і у мене не буде навіть місця, де тримати
його, бо для моїх тут Богослужб воно не годиться! Найнезручніше те, що
там всі літери поставлені церк[овно]-слов[’янські], навіть в численню і це
дуже невигідно!… Для вживання його треба було б взяти у тверді палітурки,
на це у мене немає засобів, щоб дійсно відповідно виконати як
належиться…От і рішайте самі!
Пересилаю Ч. 2 ВІСНИКА, котре Ви здається не маєте? Третє число
готується для друку і вийде в осени не раніше, бо занадто дорого тепер
друкувати, а наша Церква бідна!…
Привітання від нас пані Деніз і Вам моє сердечне благословіння з любовію! Віш
+ ЕВГЕН, Архиепископ
Машинописна копія.

№ 23
21 липня 1961 р., Бюль

В[ельми] Ш [ановний]
і Дорогий Евген Антонович!
Відповідаю на лист Ваш від 11 травня. Дуже радий, що упорядкували
свою збірку і Архів. Я хотів би переглянути Ваш катальог, бо ці числа, що
подаєте мені, нічого не говорять: я думаю, що маєте дійсно цінні речі, але
певно і багато мотлоху, як і у мене зрештою!…Щодо статистики, так
вона на мене не зробила жодного вражіння, бо я маю без порівняння поважніші… Але це Вам не в укор, навпаки похвально, що стільки назбирали! Якби більше було таких музейників як Ви!…Для порівняння наприк164
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лад скажу, що у мене є самих ДІЯРІЇВ за минулі роки (від 1900 до 1960)
вже упорядкованих 20 річників, а решту ще треба упорядковувати! Вони
вже написані як дневники і нотатники тогочасні і до них приєднані безперсональна документація по прибл[изно] 3000 досьє, звідки їх треба ще
витягати і вкладати в Зошити. Декотрі з них вже мають по тисячки листів
ін-фоліо або «труа-кар»!…Щоби Вам було видко, скажу що напр. ДІЯРІЙ
за самий 1918 рік вже цілковито упорядкований, має 676 листів і до них
додані 1141 документ (витинки, фотографії, листування тощо). Мова в нім
про б[лизько] 500 осіб (ще не підрахував точно, бо ПОКАЗНИК імен ще
не укінчений альфабетично і подіями!). Інші ДІЯРІЇ трохи менш імпозантні, але всі мають по кілько соток записаних листів і доданих документів…Не знаю, чи зможу всі ДІЯРІЇ свої упорядкувати, на те мені треба
ще жити двадцять літ не менше…А сили мої дуже підупали за останній
рік!…Скільки зможу закінчу, а решту знищу, бо ніхто в моїх нотатках і щоденнику не розглянеться належно. Взагалі це у мене больне місце… –
все від Бога залежить, яку матиму силу здоровля і час. Останнім часом
я став своїми діяріями більше займатися, бо вже не виїзжу з хати і менше
діла з парафіями. Щодо Бібліотеки, так вона у мене майже цілком знищена: більшу і кращу частину у мене зворували, пропала, де і ким не скажу,
бо не певен…Менша частина переслана до брата в Кливеленд так само,
як і частина Музею. Може до нього піде і решта якщо наші проекти тут
в Европі не здійсняться! А на це заноситься, на жаль… Ви вітаєте в небесах і не маєте можливости належно зайнятися цим ділом, а я не маю вже
сил і часу! Добре було б про це все поговорити і умовитися, але Вам
видимо трудно приїхати до мене…Окрім того треба мати засоби, а звідки
їх взяти? Нам ніхто не дасть і наше громадянство абсолютно тим не
цікаве, бо це не приносить гроша… Воно живе без Бога і не духовно, а
матеріалістично і поклоняється доляру…Я цілковито загубив надію!…
Отже коли і чи приїдете?
Із тим бажаю Вам і пані Деніз від нас обидвох наші сердечні привітання і побажання усього доброго а паче здоровля! Ваш
+ЕВГЕН, Архиепископ
Машинописна копія.

ДОДАТКИ

№1
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА ПРО Є. ДЕСЛАВА,
СКЛАДЕНА Є. БАЧИНСЬКИМ*
16 січня 1943 р.

СЛАБЧЕНКО Евген Антонович = Deslaw
Мати: Елизавета уродж[ена] Радченко.
Батько: Антон
*

Зверху олівцем написано: «1942».
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Був директором на цукроварнім заводі в міст[ечку] Таганча коло Каніва на Київщині.
Е. А. Слабченко народ[ився] 8.12.1898 в Києві. Охрещений в Православній вірі в Володимирськім Соборі в Києві.
Жінка француженка Деніз уродж[ена] Борне (Denice nee Bornet).
Одружений вже 8 років (в 1934) в Парижі.
Скінчив гімназію в Каневі.
В Парижі Школу Кіно-Оператора в 1926–27.
Помішник режисера в театрі Пітоева в Парижі.
Від 1929 працює виключно для Сінема.
По скінченню школи був електротехнік і декоратор в Вел[икім] Театрі Опера в Парижі.
В 1919 році переїздив через Швайцарію з Праги до Парижу. Приїхав
до Zurich’у 3.9.42*
Приїхав ангажований в 1942 на роботу по Сінема в Базель, потім в Цюріх і нарешті в Льозанні – разом мешкав два місяці: вересень і жовтень*
Приїздив до нас до Женеви майже щонеділі.
Освічена і бувала та талановита людина.
Жінка залишалася в Ніцці. Надіявся знову приїхати разом до Швайцарії на працю. Його тут добре оцінили і натурально використовували…
Filmregisseur.
Виїхав до Франції: 25.10.42.
Залишив у мене свої рукописи оповідань.
Людина европейського виховання, холодна і собі на розумі – вибивається у люде і до маєтку. Нам він сподобався. До Ереміївих не схотів
піти і мати з ним діло також…
Думає, що німці, на жаль, не витримають і війну програють!…
Евген Бачинський
Машинописний оригінал.
1
Йдеться про визначного українського композитора, піаніста й педагога Федора
Якименка (Акименка) (1876–1945), учня М. Балакірєва та Н. Римського-Корсакова, вчителя М. Колесси. З 1928 р. жив у Франції (Ніцца, Париж), там же й помер.
2
Олекса Грищенко (1883 – після 1955 р.), визначний український художник і мистецтвознавець. З початку 20-х рр. ХХ ст. перебував на еміграції (Франція), учасник багатьох
художніх виставок міжвоєнного періоду.
3
Очевидно йдеться про Миколу Троцького (псевдонім – М. Данько) (1883–1971),
дипломата УНР, українського журналіста й публіциста. На еміграції – з 1909 р., член
Спілки Визволення України (1914–1918). Тривалий час перебував у Женеві (Швейцарія),
був співробітником Українського інформаційного бюро.
4
І. Л. Борщак (1895–1959) – відомий український історик та літературознавець,
дипломат УНР. З 20-х рр. ХХ ст. проживав у Парижі, видавав журнал «Україна» (1943–
1953), є автором бл. 400 наукових праць, в т. ч. присвячених гетьману І. Мазепі.

*

Підкреслені в документі слова написані олівцем. 1942. В Цюріху працював як метерен сцен в ГОТГАРДФІЛЬМ. В Льозанні як кіновий технік. Metteur en scene cinema.
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5
Григорій Костюк (літературний псевдонім – Б.Подоляк) (1902–1975 (?), український літературознавець і критик, голова об’єднання письменників-емігрантів «Слово»
(Нью-Йорк).
6
Архів В. К. Винниченка й нині зберігається у бібліотеці Колумбійського університету (США).
7
Анатолій Фіголь (1908 – після 1981) – український політичний і громадський
діяч, з 1945 р. – на еміграції. З 1955 р. економічний референт НТШ у Європі і редактор
«Вістей з Сарселю». У 1966–1968 рр. – голова Виконавчого органу Державного Центру
УНР в екзилі.
8
Володимир Кубійович (1900–1985) – відомий український географ і демограф, громадський діяч. Член НТШ з 1931 р., генеральний секретар НТШ з 1947 р., голова НТШ
у Європі у 1952–1985 рр.
9
Григорій Лисюк-Каленик (справжнє прізвище Лепикаш) (1889 – після 1955) – український політичний і громадський діяч, учасник українських визвольних змагань 1917–
1921 рр. На еміграції – з 1919 р., у 1954 р. став фундатором і засновником Українського
національного музею в Онтаріо.
10
Йдеться про сина Є. Бачинського Василя (1913–2005), який був багаторазовим
чемпіоном Швейцарії із шахів.
11
Євген Коновалець (1891–1938) – видатний український військовий та політичний
діяч, учасник українських національно-визвольних змагань 1917–1921 рр., організатор
УВО (1920) та ОУН(1929).
12
Василь Наливайко (1886–1938) – учасник українських визвольних змагань, потім
на еміграції в Польщі та Чехословаччині. Лікар, письменник, зокрема автор книги «По
Святій Землі».
13
Олександр Лотоцький (1870–1939) – видатний український громадський і політичний діяч, письменник і науковець, міністр сповідань УНР (1919), посол УНР у Туреччині, пізніше – на еміграції. Тут йдеться про мемуари О. Лотоцького «Сторінки минулого»,
т. 4 який під назвою «У Царгороді» був виданий у Варшаві у 1939 р.
14
Іван Бучко (1891 – після 1955) – відомий церковний і громадський діяч, архієпископ УГКЦ (1953), почесний член НТШ, покровитель української культури і науки.
З 1942 р. постійно перебував у Римі, з 1946 р.– Апостольський Візитатор українців
у Західній Європі.
15
Судячи з ініціалів мова йде про Павла Котовича (1900–1960), емігрантського
журналіста, редактора газети «Наше Життя» в Аугсбурзі (1945–1947), але не виключено,
що насправді Деслав мав на увазі Анатоля Котовича (1890 – після 1950) – церковного
православного діяча на Волині та в еміграції, історика Церкви, редактора ряду православних
видань.
16
Святослав Шрамченко (1893–1958) – український військовий і громадський діяч,
капітан-лейтенант Флоту УНР, у 1920 р. – начальник оргвідділу морського генштабу УНР.
З 1921 р. – на еміграції, займався історією українського морського флоту.
17
Феліпе Педрель (1841–1922) – іспанський композитор, музикознавець, фольклорист, критик і музично-громадський діяч. Працював у Барселоні і Мадриді. Автор кантати
«Мазепа» (вперше виконано 1881 р. у Мадриді). Деслав очевидно згадує незнаний ширшому загалу в Україні твір Педреля.
18
Йдеться про дружину Євгена Бачинського – Іду Львівну.
19
Володимир Степанківський (1885–1957) – український громадський і політичний
діяч, журналіст, з 1907 р. – на еміграції. Під час Першої світовї війни заснував у Лозанні
Українське бюро, видавав тижневик «L’Ukraine» (1915–1920) і неперіодично «The Ukraine»,
а в Берні (у співпраці з Д.Донцовим) «Korrespondenz der Nationalitaten Russlands») (1916–
1917).
20
Дмитро Донцов (1883–1973) – визначний український політичний і громадський
діяч, публіцист, на еміграції з 1908 р.

167

Зарубіжне українство
21

Жорж Месерлі – швейцарський приятель Є. Бачинського, громадський діяч, працював головно по лінії Червоного Хреста.
22
Можливо мова йде про Миколу Рибака (1890–1973), українського громадського
діяча, адвоката, на еміграції проживав у Німеччині і (з 1949 р.) США.
23
Віктор Андрієвський (1885 – після 1955) – український громадський діяч, публіцист, мемуарист і педагог, з 1920 р. – на еміграції.
24
Богдан Кравців (1904– (?)1984), український громадсько-політичний діяч і журналіст, у 1940–1945 рр. видавав газету «Голос» для українських «остарбайтерів» у Німеччині, з 1949 р. – у США.
25
Юрій Тищенко (псевдонім – Сірий) (1880–1953) – відомий український публіцист і
письменник, видавець. З 1919 р. – на еміграції.
26
Йдеться очевидно про Пантелеймона Коваліва (1898 – після 1958), українського
філолога. Емігрував у роки Другої світової війни, був професором Українського вільного
університету в Мюнхені, пізніше переїхав у США.
27
Ростислав Шульгин (1914–1974) – український журналіст, юридичну освіту здобув у Франції і Швейцарії, був кореспондентом французьких газет. З 1949 р. – в Канаді.
28
Тарас Чупринка – Йдеться про Романа Шухевича (18–1950) – командувача УПА.
29
Йдеться очевидно про Володимира Галана (1893 – після 1955), учасник українських визвольних змагань 1917–1921 рр., громадського діяча, мемуариста. З 1923 р. на
еміграції в США, організатор допомoги для українських емігрантів у Європі після Другої
світової війни.
30
Яків Макогін (1880–1956) – український політичний діяч і меценат. У 1931 р.
власним коштом організував Українське бюро в Лондоні, згодом – у Женеві. Постійно
підтримував Музей визвольної боротьби у Празі.
31
Олександр Коваленко (1875 – після 1955) – учасник повстання на панцернику «Потьомкін», потім – на еміграції. У 1919–1922 рр. на дипломатичній службі УНР (Женева,
Париж), викладач і мемуарист.
32
Антін Ляхоцький (Кузьма) (1853–1918) – український громадський діяч. З 1878 р. –
на еміграції в Женеві, де керував Українською друкарнею, заснованою М. Драгомановим.
33
Мстислав (Скрипник) (1898–1993) – український громадсько-політичний і церковний діяч, племінник С. Петлюри. З 1942 р. – єпископ УАПЦ, у 1944–1949 рр. предстоятель
Української Греко-Православної Церкви в Канаді, з 1950 р. – заступник митрополита ,
потім – митрополит УПЦ в США, з 1992 р. – Патріарх УПЦ Київського Патріархату.
34
Михайло Бойчук (1882–1939) – видатний український художник. Закінчив Академію мистецтв у Кракові, потім студіював у Парижі.
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ПЕРСОНАЛІЇ

Віталій Тельвак
НЕКРОЛОГ НА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
НА СТОРІНКАХ НІМЕЦЬКОЇ ГАЗЕТИ
До маловивчених на сьогодні питань грушевськознавчих студій належить сприйняття українською та світовою громадськістю факту трагічної смерті видатного вченого. Ще в середині 60-х років минулого століття
Б. Будурович, вивчаючи проблему сприйняття творчих ідей М. Грушевського в західноєвропейській та американській історіографії, на сторінках
лондонського «Визвольного шляху» висловив переконання, що «його
[М. Грушевського] смерть не викликала широкого відгуку в західному
світі і була промовчана більшістю історичних журналів та щоденною
пресою»1. З його легкої руки та без критичної перевірки це твердження
стало загальноприйнятим у всій подальшій історіографічній традиції. Втім,
виявлення та докладне опрацювання величезної кількості присвяченої
Михайлу Сергійовичу літератури, котрою західна та вільна українська
публіцистика відгукнулися на сумні новини з Кисловодська, дає змогу
скоригувати вказану усталену думку та відтворити дійсний масштаб
осмислення в інтелектуальних колах поза межами радянської держави
трагедії українського народу.
Опрацювавши тогочасні провідні українські еміграційні та західні
видання, можемо аргументовано ствердити, що не тільки українська періодика масово відгукнулася на смерть М. Грушевського2, а й західні оглядачі також відреагували більшими чи меншими згадками на цю подію3.
На сторінках польських, чеських, німецьких, болгарських, англійських,
американських, шведських наукових видань та преси з’явилися численні
різноманітні за змістом та обсягом матеріали, присвячені пам’яті померлого першого голови відродженої української держави. Автори більшості
із цих публікацій – діячі науки, добре ознайомлені з українським науковим
рухом загалом та творчим доробком М. Грушевського. Тому в їхніх
дописах, зокрема, неодмінно наголошувалося на незамінності його втрати
для всієї європейської культури. Поза цим, загострення міжнародної ситуації
на європейському континенті в середині 30-х років дещо розширило
зрозумілий культурний контекст сприйняття загибелі одного з лідерів
українського національного життя та привернуло увагу до цієї події також
оглядачів впливових політичних видань, що прискіпливо відстежували події
в колишньому СРСР.
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Проявом такої зацікавленості є виявлений нами некролог М. Грушевського на сторінках офіційного видання гітлерівської націонал-соціалістичної
партії газети «Vцlkischer Beobachter». Він з’явився із певним запізненням
у її березневому номері за 1935 р. Його не підписано, тому можемо
припустити його редакційне походження. Цей некролог, будучи одним із
багатьох, котрими німецька громадськість вшанувала пам’ять видатного
українця4 , продемонстрував зацікавленість офіційних кіл німецького
політикуму національним життям у радянській державі. При цьому
відзначимо, що увага до українського вектору в східноєвропейській політиці
німців, як відомо, була традиційною, а вже від початку ХХ ст. український
національний рух розглядався офіційним Берліном як важлива противага
посиленню польського та російського впливу в регіоні5. Саме в такому
ключі пожвавлення зацікавленості українською проблемою з боку нової
німецької влади сприйняли факт появи некролога на сторінках «Vцelkischer
Beobachter» українські оглядачі у вільному світі. Так, на сторінках
паризького «Тризубу» відзначалося, що «поява статті в органі А. Гітлєра
викликала сильне враження в наукових і політичних колах Німеччини»6. А
львівська газета «Діло», подібно до інших видань, акцентуючи небуденність
цього факту, подала на своїх шпальтах повний переклад тексту некролога
з німецької газети7. Завдяки допомозі директора Української бібліотеки
імені Симона Петлюри в Парижі пані Ярослави Йосипишин нам вдалося
отримати число «Vцelkischer Beobachter» з вказаним некрологом та звірити
його переклад на сторінках «Діла». З огляду на вказані вище обставини, а
також характер змісту некролога та вагомість органу, де він був
надрукований, у тогочасній світовій політиці, нижче передруковуємо його
оригінальну версію й подаємо переклад, основою якого є текст у газеті
«Діло».
Переклад тексту некролога взято з газети «Діло» та адаптовано відповідно до сучасних вимог пунктуації та правопису. Скорочення, крім загальноприйнятих, розкриваються в квадратних дужках, цитування подаються за оригіналом. Авторське написання деяких термінів збережено.
1

Будурович Б. Михайло Грушевський в оцінці західноєвропейської і американської
історіографії // Визвольний шлях. – Лондон, 1967. – № 2. – С. 174.
2
Див. докл.: Тельвак В. Вшанування пам’яті Михайла Грушевського українською
еміграцією в Західній Європі // Український історик. – 2008. У друці.
3
Див. докл.: Тельвак В. Смерть Михайла Грушевського очима західного світу //
Борисфен. – 2008. – № 6. У друці.
4
Див. напр.: Koch Hans. Dem Andenken Mychajlo Hruљevskyj’s (29. September. 1866
– 25 November 1934) // Jahrbьcher fьr Kultur und Geschichte der Slaven. – Breslau, 1935. –
Bd. XI. – S. 3–10; Hoetzsch O. Michael Hruschewskij // OstEuropa. – Berlin, 1935. – Heft 4. –
S. 212–213; Hoetzsch O. Michael Hruљevњkyj // Zeitschrift fьr Osteuropдische Geschichte. –
Berlin, 1935. – Band IX. – S. 161–164; Palme A. M. Hruschewskyj als Persцnlichkeit // Prof.
Michael Hruschewskyj Sein Leben und sein Wirken (1866–1934). Vortrдge des Ukrainischen
Wissenschaftlichen Institutes anlдblich der Todesfeier an der Friedrich-Wilhelms-Universitдt zu
Berlin. – Berlin, 1935. – S. 5–13.
5
Див. докл.: Кураєв О. Українське питання у пресі центральних держав від початку
Першої світової війни до «літнього наступу» 1915 року // Український археографічний
щорічник. Нова серія. – К., 2006. – Вип. 10/11. – С. 844–848.
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6
Смерть М. Грушевського в німецькій пресі // Тризуб. – Париж, 1935. – Чис. 13. –
С. 14–15.
7
Німецький часопис дає оцінку праці Михайла Грушевського // Діло. – 1935. – Ч. 67. –
С. 2–3.

MICHAEL HRUSCHEWSKI
DER BAHNBRECHER UKRAINISCHER GESCHICHTSFORSCHUNG
Bezugnehmend auf den am 28. November 1934 erfolgten Tod des ehemaligen
ukrainischen Staatsprдsidenten und Geschichteforschers Professor Michael
Hruschewskyj bringen wir die nachstehende Wьrdigung seiner Bedeutung als
Gelehrter.
Ьber Bedeutung und Rolle Prof. M. Hruschewskyjs zu sprechen, heiЯt die
ganze Entwicklung der ukrainischen Freiheitsbewegung des letzten Halbjahrhunderts zu schildern. In seiner grenzenlosen Liebe zu seinem Volke und in
seiner unermьdlichen wissenschaftlichen Tдtigkeit, vor allen Dingen als Geschichtsforscher, wдhrend vieler Jahrzehnte, hat er seinen Namen der ukrainischen Idee fьr immer aufgeprдgt.
Er war kein Цsterreicher, wie russischerseits vor und nach der Revolution
цfters behauptet wurde. Nicht ganz sechs Jahre nach dem Hinscheiden des
noch jungen (1814–1861) grцЯten ukrainischen Nationaldichters Taras
Schewtschenko, der – ein seltener Zufall! – mit seinem zweiten Familiennamen
auch Hruschewskyj hieЯ, kam Michael Hruschewskyj als Sohn eines Pдdagogen
und russischen Beamten der Stadt Cholm (z. Z. Polen) im Jahre 1866 auf die Welt.
Im Kaukasus besuchte er das Gymnasium, und an der Kiewer Universitдt genoЯ
er die Hochschulbildung. Noch als junger Student zeichnete er sich in seinen
privaten ukrainischen Geschichtsarbeiten (offiziell kannte man in Russland nur
russische Geschichte) unter Anleitung des ukrainischen Historikers Prof.
Antowytsch aus. Das war auch der Grund, warum der junge Magister im Jahre
1894 nach Lemberg berufen und ihm dort der neuerrichtete Lehrstuhl fьr die
Geschichte Osteuropas ьbertragen wurde.
Sein Wirken und sein Lehren nahm von da an einen solchen Umfang und
wuchs zu einer solchen Bedeutung auf, daЯ er mit vollem Rechte unter seinen
zahlreichen Schьlern «Vater» genannt wurde. Er war Vater nicht nur in seinem
engeren Lehrstreife, sondern ьberhaupt in der ukrainischen nationalen
Цffentlichkeit in Ost-Galizien. Er grьndete Vereine, gab Zeitschriften und Bьcher
heraus, schrieb unzдhlige Beitrдge in verschiedenen Sprachen, und mit eiserner
Konsequenz baute er die Ukrainische Schewtschenko-Gesellschaft der
Wissenschaften in Lemberg – zu einer wьrdigen «Akademie der Wissenschaften»
aus. Es war auch sein Ehrgeiz und Ziel, die offizielle Anerkennung dieser
«Akademie» in Wien zu erlangen. Der Ruf Hruschewskyjs ging weit ьber die
engen Landesgrenzen Galiziens in die Ukraina. Bereits vor der Revolution 1903
wurde er zum Inbegriff alles Ukrainischen. Hoffnungsvoll kam der rastlose
Gelehrte bald darauf nach Kiew und entfaltete auch dort eine Tдtigkeit
sondergleichen.
Die ukrainischen Aktivisten jener Zeit leisteten dem «Professor» (sein Titel
war inzwischen zum Sprichwort geworden) in Ehrfurcht eine unbedingte Folge.
Denn er wurde inzwischen durch seine mehrbдndige «Geschichte der Ukraina»
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zum Bannertrдger der ukrainischen Staatsidee und Unabhдngigkeit. Wie
Schewtschenkos Dichtungen – auf ukrainisch «Kobsar» – zum
Evangelium des ukrainischen Nationalismus in den breitesten Schichten
des Volkes ward, so bedeutete die «Geschichte der Ukraina» von M.
Hruschewskyj dasselbe fьr die ukrainische Intelligenz. Man kann sich
leicht vorstellen, mit welchem MiЯtrauen und sogar HaЯ die russischen
Kreise des Zarenreiches dem Historiker Hruschewskyj begegneten. Er
wurde im wahren Sinne des Wortes «verdammt». Seine russischen
Kollegen von Geschichtsfach hielten weiter an der Idee der Unteilbarkeit
des Romanowschen Imperiums und der althergebrachten Verfдlschung
der Geschichte RuЯlands krampfhaft fest.
Und da fand sich so ein «Kezer», der mit aller Wissenschaftlichkeit auf
Grund eines gigantischen Studiums aller Urquellen in den wichtigsten Kulturzentren des Kontinents eine neue These fьr die osteuropдische Geschichtsauffassung verkьndete: Wenn auch diese These ihrer «Staatsgefдhrlichkeit» wegen
keine amtliche Anerkennung finden durfte, so konnten sogar die russischen
Gelehrtenkreise – die Petersburger Akademie der Wissenschaften – am Werke
Hruschewskyjs nicht ohne gebьhrende Achtung vorbeigehen. Er wurde zum
Mitgliede der Petersburger Akademie gewдhlt. Hruschewskyj blieb jahrzehntelang allein auf der weiten Flur. Denneine Beweisfьhrung fьr eine getrennte
Entwicklung der Kiewer – also ukrainischer! – und der Susdal-Moskauer – also
groЯrussischen! – Staatlichkeit hielt jedem Unsturm der gegnerischen Seite stand.
Nicht in Kiew, sondern im jezigen Moskauer Gebiete fдngt die Geschichte
RuЯlands an. Nicht auf Moskau, sondern auf das Wolhynisch-Galizische Kцnigreich wurde die Kiewer Staatstradition in der Zeit des Tatareneinfalls ьbertragen. Es kann also keine Rede von einer gemeinsamen Geschichte der Ukrainer
und Russen sein, sondern von zwei in sich geschlossenen unabhдngigen Geschichtskreisen, die erst Mitte des 17. Jahrhunderts durch den Vertrag des groЯen
ukrainischen Hetmans, Bohdan Chmelnyzkyj, mit dem damaligen Romanow
zeitweise in Berьhrung – und in Konflikt! – gerieten.
In dieser Wahrheit liegt eigentlich der Sinn der epochalen Geschichtslehre
des ukrainischen Historikers, Prof. M. Hruschewskyj. Wenn er auch durch die
jahrhundertlange russische Geschichtspropaganda im Auslande benachteiligt – mit seiner Deutung der ost-europдischen Geschichte zu seinen Lebzeiten die westlichen und insbesondere die deutschen Gelehrten nicht «erobern» konnte, so ist es ihm trotzdem zuzuschreiben, daЯ er die amtlichen
russischen Geschichtswerke in Frage gestellt und eine grьndliche Revision
derselben veranlaЯt hat.
Neun Bдnde seines wichtigsten Werkes (es gibt von ihm eine Reihe populдrer Werke) nebst fьnf Bдnden ьber die Geschichte der ukrainischen Literatur
bilden einen geistigen NachlaЯ, zu dem jeder deutsche Historiker der Gegenwart
frьher oder spдter Stellung nehmen sollte. Manche Russen haben damit schon
begonnen und mьssen Prof. Michael Hruschewskyj recht geben.
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Переклад
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ,
ПІОНЕР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПРАЦІ

З огляду на смерть колишнього українського Президента і дослідника
історії, професора Михайла Грушевського, 28 листопада 1934 р, містимо
оцю оцінку його значення як ученого.
Говорити про значення та роль проф. М. Грушевського – це означає
змальовувати цілий розвиток українського визвольного руху за останнє
півстоліття. Своєю безмежною любов’ю до свого народу і своєю невтомною науковою діяльністю, передусім як дослідник історії протягом декількох десятиліть, він назавжди поєднав своє ім’я з українською ідеєю.
Він не був «австрійцем», як це часто твердили росіяни перед і після
революції. Без малого шість років після смерті ще молодого (1814–1861)
найбільшого українського національного поета Тараса Шевченка, що – рідкий випадок! – своїм другим прізвищем звався також Грушевський,
з’явився Михайло Грушевський на світ, як син педагога і російського урядовця в м. Холмі (тепер Польща) у 1866 році. На Кавказі він навчався
у гімназії, а в Київському університеті здобув вищу освіту. Ще молодим
студентом він визначився своїми приватними українськими історичними
працями (офіційно в Росії знали тільки російську історію), написаними під
проводом українського історика проф. В. Антоновича. Це власне і була
підстава, чому молодого магістра покликали в 1894 р. до Львова та передали йому там новозасновану кафедру історії Східної Європи.
Його діяльність і його вчення набрало відтоді такого обсягу і зросло
до такого значення, що він з повним правом звався серед своїх численних
учнів «Батьком». Він був батьком не тільки в тіснішому колі як учитель,
але також взагалі в українському національному суспільстві у Східній
Галичині. Він засновував спілки, видавав часописи і книжки, писав численні статті різними мовами та із залізною послідовністю розбудовував
українське Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові в гідну «Академію
Наук». Його амбіцією і метою було здобути у Відні офіційне признання цієї
«Академії». Слава Грушевського пішла далеко за кордони Галичини на
Україну. Вже перед революцією 1905 р. він став символом усього українського. Повний надій приїхав невтомний учений скоро після того до Києва
і розвинув там незрівняну діяльність.
Українські активісти того часу безумовно з пошаною пішли за «професором» (його титул став приповідкою). Адже він, завдяки своїй багатотомовій «Історії України», став носієм прапора української державної ідеї і
незалежності. Як твори Т. Шевченка перетворилися в Євангеліє українського націоналізму в найширших верствах народу, так «Історія України»
М. Грушевського мала те саме значення для української інтелігенції. Можна
собі легко уявити, з якою недовірою та навіть із ненавистю ставилися
російські кола царської держави до історика М. Грушевського. Його «викляли» в справжньому значенні цього слова. Його російські «колеги» з істо173
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ричного фаху надалі трималися цупко ідеї неподільності імперії Романових і одвічного фальшування історії Росії.
Й ось тут знайшовся такий собі «єретик», що з послідовною науковістю, на основі велетенських студій над першоджерелами у найважливіших
культурних осередках континенту, проголосив синтезу дослідів східноєвропейської історії. Хоч синтеза – через свою «небезпеку для держави» – і не могла знайти урядового визнання, все ж навіть російські наукові
кола – Петербурзька Академія Наук – не могли пройти повз працю
Грушевського без належної уваги. Його не обрали членом Петербурзької
Академії.
Цілі десятиліття Грушевський сам стояв у широкому полі. Проте його
докази щодо окремого розвитку київської – отже української – та суздальсько-московської – отже великоруської – державності витримували
кожний наступ противників. Не в Києві, а в теперішніх московських краях
починається історія Росії. Не на Москву, а на Галицько-Волинське Королівство перейшла київська державна традиція після навали татар. Ось чому
не може бути і мови про спільну історію українців і росіян, а про незамкнені
історичні кола, які щойно всередині XVII століття – після договору великого
українського гетьмана Богдана Хмельницького з тодішнім Романовим –
на якийсь час зіткнулися і попали в конфлікт.
Власне в цій правді лежить сенс епохальної теорії українського історика, проф. М. Грушевського. Наскільки він – з огляду на багатовікову
російську історичну пропаганду на чужині – й не спромігся за свого життя своїм роз’ясненням східноєвропейської історії «здобути» визнання західних й особливо німецьких учених, то все ж його заслугою є те, що він
поставив під знак запитання урядові російські історичні твори і спричинився до їх ґрунтовної ревізії.
Дев’ять томів його найголовнішої праці (ще є низка його популярних
творів) разом з п’ятьма томами історії української літератури являються
тією духовною спадщиною, до якої раніше чи пізніше повинні звернутися
сучасні німецькі історики. Деякі росіяни це вже почали робити і змушені
визнати, що проф. Михайло Грушевський має рацію.

Микола Крячок
СВІДЧЕННЯ ЕПІСТОЛЯРНИХ ДЖЕРЕЛ
ПРО ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ
ТА ДВА АВТОГРАФИ ЙОГО ЛИСТІВ ДО МАТЕРІ
Марко Черемшина (Іван Юрійович Семанюк) народився 13 червня
1874 р. в мальовничому селі Кобаках, що на лівому березі річки Черемош, за 15 кілометрів від повітового містечка Косова на Станіславщині
(тепер Івано-Франківщина) в селянській родині.
Важливим джерелом для дослідження життєвого і творчого шляху
письменника є листи, що зберігаються у відділах рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (фонди 3, 12, 59, 78, 131), та
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Львівської наукової бібліотеки ім. Стефаника НАН України (ф. 9, 34, 66,
202, 232), у ЦДІАЛ України (ф. 311, 386) і ЦДАМЛМ України (ф. 945).
Марко Черемшина упродовж творчих років, що розпочалися дуже
рано, листувався з редакціями газет «Буковина», «Громадський голос»,
«Новий час» та журналів «Літературно-науковий вістник», «Світ», видавництвом «Книгоспілка». Він підтримував тісні зв’язки з відомими письменниками, літературознавцями, публіцистами, редакторами періодичних
видань, ученими, громадсько-політичними діячами.
Серед адресатів Марка Черемшини, якщо згрупувати їх за роками
надходження їхніх листів, були О. С. Маковей (крайні дати листів 1895–
1901), М. І. Павлик (1900), С. О. Єфремов (1901–1902), В. І. Самійленко
(1921), В. М. Гнатюк (1922–1925), Д. Я. Лукіянович (1923), К. В. Гриневичева і О. Маковеєва (1925), М. К. Зеров і А. В. Музичка (1925–1926), а
1926 р. – М. Т. Голинський, О. К. Дорошкевич, А. В. Крушельницький, Я.
І. Окуневський, М. І. Рудницький.
Епістолярну спадщину письменника вже частково впроваджено у науковий обіг. Розділ «З листування» з’явився в опублікованих його творах
(Львів, 1937. – Т. 3. – С. 154–177). Окремі листи вміщено серед інших
виданих творів (К., 1960. – С. 429–435; К., 1974. – Т. 2. – C. 215–242) та в
збірці «Новели. Посвяти Василеві Стефанику. Ранні твори. Переклади […]»
(К., 1987. – С. 356–379).
Із листів, що в основному торкалися ще малодосліджених питань, –
творчих витоків юного гімназиста Івана Семанюка в українській літературі та видання вже зрілого набутку письменника Марка Черемшини, знаного не тільки у мистецьких колах, а й народі найретельнішого розгляду,
на наш погляд, заслуговують його епістолярій до Осипа Маковея та Миколи Зерова. Так, зокрема про перші спроби Івана Семанюка, учня Коломийської гімназії, вийти в світ з друкованим словом йдеться в його листі
від 26 грудня 1895 р. редактору газети «Буковина» Осипу Маковею. Він
писав: «Зразком своєї праці відзивається до Вас буковинський Гуцул. Коли
воно, що путнього, то даруйте його поміщеням у Вашім часописі «Буковина» або «Неділя», а коли це, мовляв, нісенітнеці, так і, будьте ласкаві, назад
їм ід мені чимчикувати веліти»1. Що ж до дальшої долі цього доробку
віднаходимо роз’яснення в коментарях до виданих творів Марка Черемшини за редакцією Є.- Ю. Пеленського (Львів, 1937, т. III, стор. 178). Тут,
зокрема, зазначено: «Невідомі ближче твори, послані до «Зорі» в 1895 р.,
редакція відкинула їх, зазначивши коротко в переписці редакції:
«Непридатне» («Зоря», 1895, ч. 21, стор. 420)»2. У листі від 22 лютого
1896 р., надісланому гімназистом І. Семанюком також із Коломиї в Чернівці О. Маковею, йдеться вже про новий твір, на цей раз сценічного жанру: «На драматичний цьогорічний конкурс Відділу краєв[ого] Галич[ини]
післав я був, між іншим, свою драму «Несамовиті», которій оцінка стоїть
в 5[-му] ч[ислі] «Зорі» с[ього] р[оку]. Після цеї оцінки моя драма була
б до читання «цікава», а думаю, що й спасенною для нашого середнього
брата гуцула в Буковині і Галичині. Пан д[окто]р Грушевский поручив в
своїй оцінці поробити деякі поправки і дещо опустити»3. Із цього ж листа
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довідуємося, що виконати побажання рецезента автор, який щойно став
на нелегкий писменницький шлях, тоді не зміг, бо вже в наступному листі
з Коломиї від 1 квітня 1896 р. пояснював: «З «Несамовитими» таке: Всіляко
думав я, тай не даються вони годя що переробити […], із них так і складається. Я вже її і закінчив та на диво вона вийшла не така як «Несамовиті», нічим не схожа із ними»4. Згадує про оцінку «Неамовитих» на конкурсі драматичних творів й М. Зеров у вступній статті до творів Марка
Черемшини в 1930 р.5 Проте найбільш повні дані подав у 1937 р. в уже
згаданій праці Є.-Ю. Пеленський: «“Несамовиті”, драма на 5 дій, виготовлена в р. 1895 на конкурс Відділу Краєвого, що був оголошений 1.IV
1895 (“Зоря”, ч. 7, ст. 139) з реченцем по кінець вересня. 13 листопада,
оголошено, які драми наспіли, й між вичисленими є й драма Черемшини
(«Зоря», ч. 21. Хроніка, ст. 420). Цю драму конкурсове жюрі вирізнило,
хоч і не призначило нагороди, а голова журі проф[есор] М. Грушевський
зачислив анонімного автора до першої найкращої групи з Гр. Цеглинським, Б. Грінченком і В. Самійленком (Українсько-руські драми на сьогорічнім конкурсі Галицького відділу краєвого, “Зоря”, 1896, ч. 5, ст. 97–
98). Опираючись на прихильну рецензію Грушевського, пробував Черемшина надрукувати драму в Чернівцях (лист до Маковея з 22.II 1896) та
у Львові в “Зорі” (лист з 1.IV 1896), але безуспішно»6.
Далі Є.-Ю. Пеленський навів про зазначений твір ще й такі відомості:
«Між рукописами у п. Семанюкової (дружина Марка Черемшини – М. К.)
у Ворохті зберігся зшиток (14 листів), в який вписано початок і кінець
драми (I i V дію). Рукопис передала ласкаво п. Семанюкова. На жаль,
листки сильно ушкоджені. Тож не можна було навіть цих двох фрагментів
повністю надрукувати.
«Несамовиті» – це типова т. зв. народна драма зі співами Розпочинається сцена на гірській сіножаті співом:
«Ой деж там зоря згасла,
Ой деж тая зоря згасла.
Там дівчина вівці пасла.
Д миленькому заблудила.
А її милий там на горі
Не співає, ані оре,
А ні сіє, ані плужить,
За миленькою тяжко тужить»7.
Потім із посиланням на публікацію М. Грушевського «Українськоруські драми на сьогоднімшім конкурсі Галицького відділу («Зоря», 1896,
ч. 5, с. 97–98) подано повніший зміст та аналіз згаданого твору Марка
Черемшини: «Драма в 5 діях і 10 відмінах «Несамовиті» порушує надзвичайно цікаву, хоч і не нову взагалі тему – боротьбу батьків і дітей «в сфері
селянській». У праці Є.-Ю. Пеленського розповідається і про окремі фрагменти прозової частини драми, зокрема про господарювання в одному
з відсталих у культурному розвитку гуцульських сіл війта Курія і орендаря
Манашка та протиріччя, які виникали між ними і вихованцями так званої
рільничої школи – «несамовитими» молодиками й торкалися зок176
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рема аспектів розшарувань й непорозумінь різних груп селян як за віком,
так і за національним походженням8. Ознайомившись із згаданою драмою, надісланою на конкурс, М. Грушевський безпомилково розгледів
у юного І. Семанюка проблиски таланту майбутнього письменника. Останній, тепер уже студент юридичного факультету Віденського університету, своїм наступним твором «Керманич», надрукованим під псевдонімом
Марко Черемшина в квітні 1896 р. в газеті «Буковина», на повний голос
заявив, що в українську літературу прийшло нове талановите ім’я. Це про
нього в книзі «Чистий як душа Українця» блискуче сказав у 2004 р. лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка Ярема Гоян: «Перша художня оповідь новеліста присвячена таки керманичу, улюбленцеві села,
чоловікові сильному і чесному, який полишив не тільки добру пам’ять,
а продовження свого роду і своєї справи. Керманич загинув, але живі його
дух поводиря, на зміну приходять нові керманичі, і немає їм переводу на
благословенній українській землі»9.
Відомості про інші напрями творчої діяльності Марка Черемшини є в
його листі від 5 січня 1897 р. також із Відня Осипу Маковею. Він, зокрема,
писав: «Посилаю Вам переклад 4 поезій Кольцова “На Свят-вечір” і “Студентські сни” ; відчит: “Гуманно-просвітний світогляд в поезіях Т. Шевченка”. Коли уважаєте за потрібне, прошу помістити в часописі, а то все
під псевдонімом “Марко Черемшина”, а відчит – під початковими буквами
“І. С.”»10 .
Листи Марка Черемшини, адресовані М. Зерову, насичені як відомостями творчого, так і біграфічного характеру. В листі від 13 березня 1926 р.,
надісланому із м. Снятина видатному літературознавцю до Києва, письменник, відповідаючи на лист від 31 січня 1925 р., зазначив: «Врадувала
мене вістка, що якраз Ви, Високоповажний пане редакторе, дістали і прийняли поручення написати вступну статтю до збірки моїх новел, яку задумує видати “Книгоспілка”, про що я доперва з Вашого цінного письма
довідався»11. Й дещо нижче він на прохання редактора про себе зазначив:
«Я родився 13.7. 1874 у Кобаках: повіт Косів. Мій батько Юрій Семанюк,
померли 20. 2. 1920, а мати Анна з Олексюків жиють в Кобаках на 15метровім селянськім хозяйстві. Мій батько полюбили були дуже красне
письменство, пізнавшися в молодих літах в Путивлі з письменником Юрієм
Федьковичем, й для того дбали, щоб у хаті була бібліотека і щоб я мав що
читати вже змалку. Дали мене до школи і продавали на моє удержання по
моргові землі і таки вивчили мене на адвоката. Гімназію скінчив я в
Коломиї, а університет – у Відні. Практику адвокатську через 6 літ відбув
я у Д[окто]ра Миколи Лагодинського в Делятині […]»12 . Тут же він
повідомив, що був би радий, коли б видавництво у плановану збірку вмістило
всі його новели, які не увійшли до книги «Карби» (1901), та радить озаглавити
нову збірку «Туга» або «Село вигибає»13. В листі застеріг і про труднощі
мовного характеру, які виникнуть під час редагування тестів новел і
водночас висловив таку пораду: «Ви будете мати багато клопоту з говором,
однак тут міг би Вам помогти проф. Василь Сімович, який і наш
галицький жаргон, і українську мову знаменито і в деталях знає»14. А дещо
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нижче зазначив: «доцент т. Музичка жадав і дістав від мене мою автобіографію, а також Стефаникову»15. Лист, крім цього, містить цікаві дані й
щодо літератури, яку М. К. Зеров надсилав на прохання Марка Черемшини. Останній, зокрема писав: «Добродію, Ваше цінне письмо з 24 лютого 1926 я одержав, а також я одержав Вашого «Мазепу» Словацького
і Вашу «Антологію» (Катулла-Вергілія-Горація-Прперція-Овдія-Марціяла)»
[…] Ваші книжки є для мене правдивою насолодою»16. Закінчуючи розгляд цього листа, слід принагідно зазначити, що в листі від 13 березня 1926
р. він порадив редактору до другого тому своєї збірки включити вісім
оповідань та подав їх перелік, а оповідання «Верховина» – взяти як назву
цього тому17. Останній скористався порадами Марка Черемшини, але двотомник з’явився друком, на жаль, уже після смерті письменника в 1929 р.
Доречно підкреслити, що не вся кореспонденція з України від М. Зерова надходила до Марка Черемшини в Буковину. В листі від 13 березня
1926 р. він бідкається, щo книжки «Село вигибає» (йшлося, очевидно, про
видання 1925 р.) не одержав, й у Львові ніде її не бачив: «Виходить, що
вона десь в дорозі пропала»18. І це був не поодинокий факт, бо в цьому ж
листі він писав: «Ані числа “Червоного шляху” з моїми “Писанками”, а ні
числа “Життя і Революція” з моєю “Тугою” я досі не одержав. Мабуть
також пропали в дорозі»19.
М. Зеров вніс вагомий внесок у видання творів Марка Черемшини.
За його редакцією з’явились його книги «Село вигибає. Новелі з гуцульського життя» (К.: Книгоспілка, 1925. Тираж 5000); «Село вигибає. Вибрані
оповідання. Кн. 1» (К.: Книгоспілка, 1929. Тираж 3000); «Верховина. Вибрані оповідання. Кн. 2» (К.: Книгоспілка, 1929. Тираж 3000); «Вибрані твори»
(К. ; Х.: Книгоспілка, 1930). До них релактор підготовив коментарі та написав передмови. Але, на жаль, у більшості з них у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, колишній ЦНБ, наприкінці 30-х років
минулого століття за вказівкою репресивних органів тодішнього СРСР
передмови видатного вченого, безпідставно звинуваченого як ворога народу, вирізані з книг, а на титульних аркушах, де вказано про автора
редакційної і вступної статті, його ім’я стерте або замальоване чорнилом.
Проте з пам’яті народної ім’я видатного поета і літературознавця вже не
можна було стерти. До честі Марка Черемшини й він залишив для нащадків добрий спомин про нього. У згаданому вище листі він писав: «Минулої осені познайомився я із українським поляком Леоном Василевським
(йдеться про батька Ванди Василевської – М. К.). Він дуже похвально
висказався про Ваші твори та Ваш критицизм, ставлячи Вас головою сучасних нових літературних критиків і школи неокласиків»20.
До речі буде зазначити, відхилившись від основної розповіді, що й на
Соловках не зламаний духовно М. Зеров написав «Соловецькі сонети» і
переклав там же в холодному і брудному бараці соловецького концетраку
на українську мову Вергіліїву «Енеїду»21.
Марко Черемшина помер у розквіті творчих сил раптово 25 квітня
1927 р. в його рідному селі Кобаках. Як згадувала вдова покійного Наталія Семенюк, трапилося це так: «Приїхали опівдні. Накрапав дощик, Че178
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ремшина був мовчазний, втомлений – мабуть, не так від дороги, як від
внутрішнього передчуття чогось недоброго.
Відпочивати мені не хотілося, я вийшла на кухню, там була мати й візник, що привіз нас до Кобак. Я стала біля печі близько дверей, про щось
заговорила. Мати нетерпляче, з тривогою поглядала через вікно в той бік
куди поїхав Іван. Нарешті висловила свій неспокій вголос.
– Ой, якби знати, чого це Іван так довго сидить на цвинтарі. Я так
багато маю з ним поговорити.
А на цвинтарі в цей час сталося непоправне. Черемшина залишив
коня біля брами і пішов поміж могилами. Йому здалося, що могила батька упорядкована не так…
Але про його останні хвилини ліпше розповість поет Дмитро Осічний.
Ось як він про це згадує[…]. Відійшовши від воза яких десять кроків,
упав на дорогу і в смертних судорогах відкинув геть на бік палицю, яку
мав при собі. Збіглись, стовпились люди, зачали рятувати – розіпняли одіння,
терли його, зливали водою, та дарма…
Нам у селі довго не вірилось, що він помер […]»22.
Тіло його перевезли із с. Кобаки в м. Снятин, де з 1912 р., із невеликими перервами, Марко Черемшина жив і працював. Він очолював приватну адвокатську канцелярію. Як досвідчений юрист і щедра людина набув
доброї слави «хлопського адвоката». Тут займався він і улюбленою літературною працю, присвячуючи свої твори простим людям. 27 квітня
1927 р. письменника із належними почестями поховано на міському
кладовищі.
Незадовго до своєї смерті Марко Черемшина написав два листи до
матері. Вони просякнуті великою любов’ю до своєї неньки, піклуванням
про її здоров’я, глибокою турботою про вшанування пам’яті батька та
брата Василя, похованих на сільському кладовищі у Кобаках. Цей епістолярій проливає також світло на безпосередню його участь в розв’язанні
у правовому полі межового спору сестри Єлени з сусідами за землю. Обидва листи містять і скупі, зболені слова письменника про своє нелегке життя у Снятині, що, зрештою, й привело до передчасної смерті на 53-му році
життя.
Останні листи надійшли в ЦДАМЛМ України на державне зберігання
за актами № 139/3 від 21 січня 1981 р. та № 64/4 від 5 листопада 1982 р. Їх
передав племінник Марка Черемшини Бондарук Іван Олексійович з с. Кобаки Косівського району Івано-Франківської області. Як винагороду за це
на його прохання він одержав від архіву-музею двотомник творів Марка
Черемшини та популярну на той час історичну повість П. Загребельного
«Роксолана».
Нижче подаємо ці листи із збереженням орфографії, гуцульської говірки
та діалекту відповідно з їх автографами. За плином часу лист, що подаємо першим, зазнав, на жаль, природнього негативного впливу. Частина
тексту пошкоджена, слабо контрастна. То ж, зазначені листи заслуговують на невідкладне оприлюднення їх на сторінках архівознавчого видання. Для поціновувачів документальної спадщини письменника також
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зазначимо, що діалектні рідковживані слова в листах автору добірки пояснити не вдалося, незважаючи на використання численних словників та довідкового апарату до творів Марка Черемшини. То ж полишаємо це для
майбутніх дослідників. Пропуски в текстах на місці нерозбірливих слів
позначаємо трьокрапками в квадратних дужках. Про значення окремих
діалектних слів у листах можна легко здогадуватись і вони звучать цілком
вмотивовано, віддзеркалюючи колорит місцевої говірки, глибинну народну мудрість краю.
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ЛИСТИ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ ДО МАТЕРІ

№1
14 листопада 1925 р., Снятин

Дорогі Нене!
Посилаю для Вас п’ятнадцять (15 кв.) кілограмів найкращої румунської муки […] і кіло брисі, і кіло цукру. Коли буде тепло і сухо приїдьте до
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мене у п’ятницю або суботу, а коли буде студенно, вітер або дощ, то
світкуйте здоров’я […], приїдьте як потепліє. На каждий випадок чи сяк,
чи так, чи будете їхати, чи ні, то най Павло спече паски і перепічки і най
іде святити паску і свяченої най дасть мисочку за Дєдову душу і тоді
конче най – за Василеву душу.
До свят най дєдів гріб спорудить файно, аби не був розвалений, та
й на Василів гріб най подивиться…
З тим завірянням межі. Не можна […] так робити, як Єлена зробила,
і коли він пригорнув, то нащо Єлена відгорнула? Тепер най закличе знов
Прокойтова і знов най пригорне. А Єлена, як пише, аби я подав скаргу, та
най подає свідків, хто присвідчить, що межа інакше була і як була і кілько
забрав. Без свідків не можна гороїжитися і то свідків, які знали межу до
посліднього часу. Я скаргу маю готову, але ще жду на свідків.
Я дуже гризуся тим, що Єлена пише, що вислати і що Вам ноги пухнуть. Не смієте ходити, лише сидіть, а то лежіть […] і м’яса не їжте,
лиш – молоко. Мені дуже, дуже тяжко тут жити, і нараз плюнув би на все.
Здоровлю Вас щиро і цілую Вам руки.
Син Іван
ЦДАМЛМ України, ф. 942, оп. 1, спр. 1, арк. 1–2. Автограф.

№2
14 липня 1926 р.

Посилаю Вам і то лишень Вам около три білетки пшениці. Столокати
її треба і спетлювати і пекти хліб буде Павло. Також цукру дві килиці
і червати пачку, і вулок тридцять.
Я щось бідую у цім Снятині. Приїду до Кобак[ів] подивитись на сина.
Здоровлю Вас і руки цілую, тут 5 злотих.
Іван
ЦДАМЛМ України, ф. 942, оп. 1, спр. 1, арк. 3. Автограф.

Олександр Музичко
НОВІ ЕПІСТОЛЯРНІ АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА
ДО БІОГРАФІЙ І. ЛИННИЧЕНКА ТА М. СЛАБЧЕНКА
Останніми роками деякі історики оголошують про «смерть» позитивістської описово-аналітичної парадигми історичних досліджень. Нещодавно
цю думку висловив львівський медієвіст М. Капраль, який зокрема вважає,
що «період джерельних скарбів гетьмана Полуботка в українській історіографії закінчився»1. Однак, якщо це твердження є доволі об’єктивним (хоча
все ж таки занадто категоричним) щодо української медієвістики, то, на
нашу думку, воно не відповідає стану біоісторіографічних досліджень, передусім, одному зі зрізів новістики. В архівах України та поза її межами досі
зберігаються у великому числі недостатньо або зовсім не враховані джерела, аналіз яких забезпечує найголовніший принцип історичного дослідження – комплексний підхід до джерел. Серед історіографічних джерел важ181
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ливе місце належить епістолярній спадщині, яка хоча й поступається за значенням працям та рецензіям зокрема, дає змогу з’ясувати мережу приватних та наукових контактів істориків, взаємовплив суспільних та історичних
поглядів, ґенезу творчих задумів та повноту або неповноту їх реалізації.
Метою цієї публікації є аналіз та оприлюднення досі не актуалізованих
листів двох помітних українських істориків кінця ХІХ – першої чверті ХХ
ст. – професорів Івана Андрійовича Линниченка (1857–1926) та Михайла
Єлисейовича Слабченка (1882–1952). Об’єднання у рамках однієї розвыдки
цих різних за віком, поглядами та долею постатей має пояснення. І. Линниченко та М. Слабченко були пов’язані відносинами вчитель-учень, обидва
тривалий час жили та працювали в Одесі, репрезентуючи одеську школу
істориків у період її піднесення. Про наявність останньої історіографи
розпочали говорити ще за їхнього життя2. Власне, саме ці історики наприкінці
ХІХ – у першій третині ХХ ст. були головними творцями цього історіографічного феномену, що вимагає подальшого осмислення.
Рівень дослідження біографій І. Линниченка та М. Слабченка, а відтак їхньоъ епістолярної спадщини не є однаковим. Видання у 1990–2000 рр.
численних статей та трьох монографії про М. Слабченка, збірки його
мемуарної та епістолярної спадщини могло створити враження навіть
про вичерпаність теми3. Цього аж ніяк не можна сказати про стан дослідження біографії І. Линниченка. На учня В. Антоновича, але разом з тим
й ідеологічного опонента М. Грушевського, біоісторіографи звернули
значно меншу увагу4. Більше того, можна твердити, що останні так і не
розпочали комплексне дослідження інтелектуальної спадщини професора, визначення його місця у культурному житті Східної Європи. Таке
завдання останніми роками реалізує автор цих рядків5. Завдяки архівним
пошукам вдалося не лише суттєво розширити епістолярну базу
дослідження діяльності І. Линниченка, але й виявити раніше не запроваджені до наукового обігу листи колег та учнів професора, зокрема,
М. Слабченка. Тут не лише продовжуємо публікацію листів М. Слабченка до І. Линниченка, але й інших невідомих історіографам листів цих
осіб.
Листи М. Слабченка до І. Линниченка выдзначаються передусім
своєю високою мірою відвертості. У них повною мірою відкривається суперечливий внутрішній світ М. Слабченка, обставини праці істориків 1920х років, складна система взаємин між ними. Листи відобразили не лише
реальні факти, але й чутки, дуже суб’єктивні характеристики.
Лист І. Линниченка до С. Мельгунова репрезентує частину цінної епістолярної спадщини професора, що зберігається в архівах Російської Федерації. До сьогодні «російська» архівна спадщина одеського професора майже не опрацьована українськими істориками. Опублікований лист чи не найрельєфніше відображає душевний стан та творчі задуми І. Линниченка у
середині 1910-х рр., деякі яскраві автохарактеристики, до яких він загалом
був схильний. Зокрема, у листі міститься цінне доповнення до вже відомої з
інших джерел інформації про бібліотеку та музейну колекцію І. Линниченка, що дає змогу уточнити їх обсяг та зміст6. У 1920-ті роки зібрання
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професора стало одною з важливих складових декількох установ Одеси –
Наукової бібліотеки та музею «Стара Одеса» (пізніше увійшли до фондів
Одеського державного історико-краєзнавчого музею).
Нещодавно зусиллями архівістів був описаний, а відтак став доступним для істориків, особовий архів спільного колеги І. Линниченка та М. Слабченка – професора Новоросійського університету та Одеського Інституту
народної освіти Володимира Федоровича Лазурського (1869–1947)7. Головною складовою цього фонду є листи до В. Лазурського відомих науковців
першої третини ХХ ст., зокрема, І. Линниченка та М. Слабченка. Джерельний потенціал цих листів не однаковий, що пояснюється, передусім, особливостями взаємин цих осіб з В. Лазурським. Від кінця ХІХ ст. В. Лазурський
та І. Линниченко були не лише колегами, але й друзями, підтримували
відверте за змістом листування, яке не перервалось у часи заключного,
кримського, періоду життя І. Линниченка у 1919–1926 роках8. У листах до
В. Лазурського І. Линниченко розкривається, передусім, як людина. У Криму колись один з провідних одеських істориків вів самотній спосіб життя,
власне готувався до відходу у вічність9. Але він продовжував працювати,
підтримував контакти з одеситами. Раніше про це було відомо з листів В. Лазурського, Д. Атлас та М. Слабченка до І. Линниченка, що зберігаються
в Держархіві в АРК. Донедавна бракувало відомостей про «кримські» листи самого І. Линниченка. Таким чином, велике значення його листів до
В. Лазурського визначається хоча б тим, що вони є найбільшим комплексом
його епістолярію останніх років життя10. Ці листи відобразили головну особливість життя спільноти істориків, що волею долі опинились на початку 1920х рр. у Криму – матеріальну скруту. Знаменно, що якщо у листі до С. Мельгунова І. Линниченко демонстрував бажання розпрощатися з Одесою, то
листи до В. Лазурського просякнуті протилежним настроєм. Для публікації
відібрано лист, що найповніше розкриває специфіку душевного стану професора, фактично його духовний заповіт. Зокрема, у листі міститься зворушливий опис ставлення професора до книг. Унікальними є дані про враження
професора від роботи зі студентами.
Вочевидь, листи М. Слабченка до В. Лазурського є незрівнянно лаконічнішими, адже вони завжди залишались лише колегами. Однак ці листи
виявляють ще одну, до цього майже невідому, лінію приватних взаємин
М. Слабченка. Водночас листи ілюструють недостатньо вивчену його діяльність у 1918–1920 рр. (виявлений лише один лист М. Слабченка до інших осіб, написаний у цей переламний період), в Одеському Бібліографічному товаристві у першій половині 1920-х рр. У листі від 1923 р. відобразилось
прагнення М. Слабченка надати своїм поглядам марксистського звучання.
Отже, опубліковані листи відображають специфіку історіографічної
ситуації в Одесі на початку ХХ ст., складну долю істориків, яким випало
жити за доби складних суспільно-політичних змін. Подальші архівні пошукивідкривають можливість віднайти нові джерелознавчі цеглинки для
побудови у перспективі широких синтез щодо розвитку української історичної думки та науки у ХІХ–ХХ ст. як в окремих українських регіонах,
так і в Україні загалом.
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ЛИСТ І. ЛИННИЧЕНКА ДО С. МЕЛЬГУНОВА1
8 жовтня 1916 р.

Многоуважаемый Сергей Петрович!
Статью о К[арамзи]не я именно и предполагал послать в Г[олос] М[инувшего]. Она имеет характер не сухо ученый, а психологический – для
меня важен генезис реакционных воззрений К[арамзи]на2. Но вот в П[етербурге] задумали основать Ист[орический] Ж[урнал]. Я вступил в число
его сотрудников и даже пайщиков, Я предполагал придать журналу характер в роде польского Kwartalnik Historyсzny, к[оторый] ведется очень умело. Главная задача такого журнала, по моему, обстоятельная библиография и критика, чего я давно жду в нашей исторической л[итерату]ре. Меня
просили прислать что-нибудь для І кн.3 Но у меня вполне готов б[ыл]
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только К[арамзи]н; я и послал его, хотя по тону он к изданию, имеющему
отношение к Ак. н. мало подходит. Другой, более подходящей статьи о К[арамзи]не – К[арамзи]н в критике старого времени приготовить не успел.
Принять участие в Г[олосе] М[инувшего] более активное я готов,
хотя пока мог бы только взять 1–2 раб[оты], даже и значительно больше,
если нужно. Но, систематически работать я вообще не люблю, заказы,
особенно срочные, не по моему характеру. Я вообще работаю очень быстро но только когда работа меня увлекает. Я враг обязательств. Посему
например я бы не редактировать, ни даже соредактировать какому-нибудь
изданию едва-ли согласился бы. Я, правда, считаюсь редактором наших
Известий Библиографич[еского] О[бщест]ва, но дело ведет В. Ф.
Лазурский, а я только иногда даю или не даю санкции отд[ельным] статьям
да подбираю сотрудников4.
Оставить О[дессу] я давно замышляю. Очень здесь тоскливо становится. Лекции я не читаю, зато пишу много, но немногое из написанного теперь может быть напечатано.
Жаль конечно оставлять н[езавершенны]е дела, много налаженных,
напр[имер] Библ[иографическое] О[бщест]во, за 5 лет имеющее больше
500 членов. Теперь поднимаю дело о Нар[одном] Ун[иверсите]те5. Но все
это не помешало бы мне приобрести дом в Москве. Проживу еще несколько
лет, налажу дела. Так что пойдут и без меня и могу спокойно жить житием*.
Однако имейте в виду – я привык к комфорту и хорошему помещению, мне для одной моей библиотеки нужны 3–4 комнат, ибо у меня уже
теперь с брошюрами ок[оло] 10–15 т[ысяч] экз[емпляров] книг, да еще
некоторое собрание портретов, гравюр и т. д. и собрания мои растут. Да
у меня еще часть библиотеки в Киеве, ибо места уже нет для книг. Моя
квартира имеет 7 комнат, но мне нужно по м[еньшей] мере 9–10 (особенно если они невелики – люблю простор)6. Зимою я буду в М[оскве] и буду
рад если удастся раздобыть приятный домик. Если мне и невозможно
теперь переехать (до конца войны передвижение с таким как моим багажом, конечно, невозможно), то я бы временно сдал кому-нибудь из моих
моск[овских] друзей.
Как образец моих писаний, к[огда] нельзя напечатать укажу на данные для библиографии только что скончавшегося Я. градонач[альника]
Д.Ж.К.: я знал хорошо.
Теперь спешно занят статьями по Универ[ситетскому] вопросу и выпускаю том материалов по ист[ории] Крест[ьянских] волнений при Ал[ександре] І – мат[ериал] очень любопытный, да заказывают статью о
некот[орых] темных местах св. Вл[адими]ра, да приготовил к печати 2ое изд[ание] статьи о брачных разводах в ХVI–XVII в. с документами,
да готовлю 2-т[омник] Речей и поминок, а в промежутке еще печатаю
для любителей, или лучше для себя и немногих, маленькие брошюрки7.
Как видите, дел очень много, нужно спешить, т. к. подхожу к концу
5-го десятка. Но моя тетка, умершая под 80, говорила, что трудно до*

Тут і далі підкреслення зроблені в текстах документів.
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жить до 60, а потом трудно умереть. Но самое скверное – умирать заживо. Хотя я и не Виталий, но держусь правила, что vitalis, но нужно,
чтоб была vita.
Будьте здоровы
И. Линниченко
Російський державний архів літератури та мистецтва, ф. 305 (С. П. Мельгунова),
оп. 1, спр. 488, арк. 15–16.

№2
ЛИСТ І. ЛИННИЧЕНКА ДО В. ЛАЗУРСЬКОГО
2 травня 1923 р.

Carissime Владимир Федорович
Безконечно благодарен Вам за драгоценный подарок – присылку реальных следов моего пребывания на земле, моих детей – единств[енных]
следов моего творчества. Есть между ними однобокие, кривобокие, хромые, но они мне милы, как свои. Мать любит часто своих детей, удачные
плоды менее нуждаются в любви и ласке – гречаная каша сама себя
хвалит. Подсмеиваются над моим пристрастием облачать их в красивую
внешность, но каждая мать старается одевать своих чад покрасивее, как
и каждая женщина старается и себя украшать пороскошнее, улучшая натуру. Каждая страница моих брошюр – страницы моей жизни8.
Рад я, что мой чорт, так нравившийся Вашим мальчикам – уцелел.
Это настоящий, подлинный чорт, – не горит в огне, неистребим, даже
Назарий9 назвал его милым чортом, хотя, опомнившись и посоветовал
его убрать его.
Во время войны одна семья бежала впопыхах из Волыни, бегство
б[ыло] так внезапно, растерянность так велика, что мать забыла захватить
белье и одежду, но спасла детский синематограф, как главную драгоценность. Человек суеверен (как все великие люди), я в спасении чорта (он
вполне в теперешних условиях чувствует себя как рыба в воде) вижу
доброе предзнаменование – надежду на реставрацию.
Читаю я 2 предмета в 2 инст[итуте] – Р. И. (а mr Alexis de Spakov не
дергается)10 и и. р. пр. Строг по-прежнему, что однако не портит моих
отношений к студиозам, к[оторых] прогоняю часто вследствие их неподготовленности – подчиняются, и некоторые не за страх, а за совесть.
Здоровье мое в препоганом состоянии, сердце очень ослабело, приходится от времени до времени ставить банки, выпускать кровь, дабы спасти
себя (отстрачивая) от инсульта (медиц. термин, по-русски это кондрашка).
Одно время писал много без надежд видеть в печати мои великие
произведения (кстати – прочтите восп. Гольденвейзера о Л. Н. Толстом.
Просто, правдиво, сдержанно в отношении С. Андр. Т[огда], к[огда] обо
мне едва ли будут так много писать, то я сам пишу о себе – излагаю
себя по частям – Киевскую часть, Московскую, одесскую – нужно же
дать материал потомству, облегчить работу Барсуковых (о Погодине
он настрочил 29 томов, я же удовольствуюсь одним) даже уже составил motto:
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Родился. Учился.
Любил и учил,
Хотел сделать много,
К себе не был строгим
И многое в землю зарыл11.
Нат[алье] Мих[айловне] сердечный привет от меня, Диме и Алику
от неистребимого беса (они б[ыть] м[ожет] возобновили с ним знакомство
в его новой квартире, музее), всем библиографам поклон. А. М. пишу12.
Ведь что он теперь центр художественный, чему обязан не только своему
артист[истическому] темпераменту, но и А. Ник. А что с Данилой?
Много занимаюсь поэзией, заняв вакантное место Пушкина и Мицкевича (портной из Лондона и Парижа) из моих Крымских сонетов можно было бы уже составить томик поэтич[еских] шедевров да нет издателей. Eo
melos – работа для будущих биографов, неизданные произведения. Образец:
Три было Рима.
В Италии один,
Рим же другой над Боспором,
Третий над Яузой.
Закончилась им
Римов великих триада.
Трех лишь Баянов знала наша Русь.
Пушкин – то первый в Триаде.
Миша Лермонтов – второй наш Баян,
Третий же – старец Іоанн,
Лиры родимой отрада.
Благодарю за старую дружбу. Началась она отношениями к Ник[олаю] Ил[ьичу]чу13 и кончится вместе с нами. Вам еще рано думать о
конце, у Вас есть обязанность – семья. Благодаря Вам я обрел своих – и
разглядывал их после разрухи.
Будьте здоровы все, счастливы по мере возможности, не забывайте
старца Иоанна – П[ушки]н писал о Воронцове – полумудрец, ½ невежда,
таков и я (½ ученый, ½ дилетант, но, если я не ошибаюсь – это лучше
судить другим – хотя я и далеко не безгрешен, но все же 2-ая ½ эпиграммы едва ли ко мне подходит).
Відділ рукописних фондів Інституту української літератури ім. Т. Шевченка (Київ),
ф. 183 (В. Лазурського), оп. 1, спр. 246, арк. 1–1 об.

ЛИСТИ М. СЛАБЧЕНКА ДО І. ЛИННИЧЕНКА

№1
[1925]

Дорогой учитель!
Свершилось! Г[оспода] Волков, Дложевский и Музичка привели меня
не только к тому, что я отказался от исследовательской кафедры, но и устроили так, что семинары повышенного типа об’явлены закрытыми. За
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новую организацию семинаров у меня нет ни охоты, ни сил браться. Я вложил в них не только уйму энергии, но пропасть времени и ту горячность
или фанатизм, какой вообще вкладываю в работу. Сегодня мне стало известно, что вышеназванная тройка начинает против меня войну в печати
с тем, чтобы раздавить меня и на научном поле деятельности. Поход
задуман широко – в журналах «Україна», «Червоний шлях», «Життя й революція», в каких-то рус[ских] журналах. На всех не огрызнешься. Ясно
– заклюют, загрязнят, затопчут. Оказывается, сделаны специальные
заказы с означенной целью. Отступать на «заранее заготовленные
позиции»? У меня их нет. Что же я могу поделать, когда на меня ополчается
рать великая, отовсюду. И ни единого друга, никакой помощи ниоткуда.
Хоть бы кто-нибудь! Нет опаснее врага, как воры, а Дложевский и Волков
с их другом Оксманом действительно воры14 . По воровски зарежут. Знаю,
что мне предстоит и ничего не могу предпринять. Не соберусь с мыслями:
«Батьку, где ж ты?». И не слышу голоса: «чую, сынку», такого голоса,
чтоб дрогнуло все вокруг. И все-же, зная, в понедельник посылаю Сечу
на соискание премии15. На первую никак не расчитываю. Возможно, что
и никакой не дадут, узнавши автора. Но пусть идет. Девиз к работе взят
из «Братьев Карамазовых»: «И вот увидел ты их “свободными людьми”».
Что будет, то будет.
Извините за то что причиняю Вам безпокойство.
Ваш
М. Слабченко
Держархів в Автономній республіці Крим, ф. 538, оп. 1, спр. 82, арк. 4.

№2
18 квітня 1926 р.

Дорогой Иван Андреевич!
Целая куча новостей. Во-первых председатель укр[аинской]
Главнауки Яворский уже не председатель, а, кажется, будет сделан
ректором марксистского Института в Киеве. Сейчас главою Главнауки
будет Ряппо, человек крутой, но имеющий то не русское свойство, что
исполняет раз данное слово. Помощником у него будет известный
марксист Семковский и по всей видимости Д. И. Багалий. Есть однако
слухи, что Д[митрий] И[ванович] станет президентом Укр[аинской]
Академии Наук. М[ихаил] Серг[еевич] Грушевский сим обстоятельством, само собою, недоволен. Между обоими идет грызня, каковая
пока неизвестно чем окончится. Грушевский, который искал у Яворского,
сейчас с ним обращается, говорят, чрезвычайно некорректно. Есть такой
проф. Клименко (автор «Цехов»), которого Яворский деятельно устраивал в исследовательской кафедре. Сейчас же сей Клименко покровительственно похлопывает Яворского по плечу.
Чорт знает что! Имею сведения, что М. Груш[евский] собирается мне
оч[ень] скоро устроить какую-то немалую пакость, хотя я не знаю, чем
собственно вызвал его немилость. Академию Наук намерены в экстренном по188
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рядке разформировать (в который это раз?) – трудно сказать, что она станет собою представлять после реформы. Но у Ряппо все же есть и определенный план и твердая рука. Словом, предстоят перемены большие.
С театром укр[аинским] плохо. Государственная Драма получила от
своего директора разъяснение примерно такого рода: «слава природе
(вм[есто] Богу), кончается сезон и Вы к моему удовольствию уберетесь
ко всем чертям». На запросы: «как? почему? на каком основании?» получился примерный ответ: «а так, не морочте мне голову».
Сезон оканчивается 3 мая и после сего выделится к нам 2-ая рус[ская] труппа, не из особенно блестящих к тому же. С оперой дело плохо.
Т[ак] к[ак] состав неважен, то в кассе остается все больше билетов. И
по заслугам вполне. Нельзя колпачить публику. С украинцами у меня –
большие нелады. Я ни в грош не ставлю общественных талантов
украинства и издеваюсь над их некультурностью и свинством. А они меня
производят в ректоры, брешут, шипят и пишут доносы.
Вышла чрезвычайно интересная книга Попова: «Матеріали до словника українських граверів». Оч[ень] слаба новая книга: «Тайные об[щест]ва в России в начале 19 столетия» – лишь статьи Петрова и Кубалова
об астрахан[ском] преддекабристе Кучевском заслуживает внимания, все
прочее – дребедень.
2-ой выпуск «Плуга» удивительно плох и совсем не читается, хоть
издан хорошо. Всего доброго, д[орогой] уч[итель].
Ваш
М. Слабченко
Держархів в АРК, ф. 538, оп. 1, спр. 82, арк. 9.

ЛИСТИ М. СЛАБЧЕНКА ДО В. ЛАЗУРСЬКОГО

№1
31 травня 1919 р.

Високоповажаний Пане Професор!
Дуже прошу Вас не відказатися прибути завтра о 5 год[ині] по новому на Гречеську 12 в помешканнє Укр[аїнського] Секретаріату на засідання Педагогічної Ради Укр[аїнської] Театр[альної] Школи. Вас запрошено яко преподавателя, а потім того – й се вирішено виставлено Вашу
кандидатуру на Директора Школи16. Прохаю вибачення за турботу.
За правд[ивою] пош[аною]
М. Слабченко
Відділ рукописних фондів Інституту української літератури ім. Т. Шевченка, ф.
183, оп. 1, спр. 398, арк. 1–1 об.

№2
Червень 1919 р.17

Високоповажний Владимиру Хведоровичу!
Звертаюся до Вас не в своїй справі, але прохаю допомогти в ній, бо
як тут Ви, гадаю, маєте значіннє й вплив.
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Справа така. Подавець сієї записки мій товариш по філологічному
факультету д[обродій] Балабан18. Він зовсім зараз без праці, а на руках в
нього старенька мати й дві сестри. Треба їсти, а посад немає. Аж д[обродій] Балабан зрештою прознав, що в «Ю[жном] Сл[ове]» зараз потребують корректора. Тепер проханнє, котре прийнятно. Сьогодні буде засіданнє
й дуже шкода було б, коли посади не дали. Знаю я д[обродія] Балабана з
найліпшого боку. Се дуже порядна й чесна людина, тактовна й доброго
роду. По поглядам він майже правий, але се значення, розуміється, не має
для «Ю[жного] Сл[ова]». Ви маєте велику вагу в «Ю[жном] Сл[ове]» й
Ваше слово рішити може справу на користь д[обродія] Балабана, за якого
я дуже й дуже Вас прошу. Прохаю вибачити за турботи.
З правдивою й щирою пошаною
М. Слабченко
Відділ рукописних фондів Інституту української літератури ім. Т. Шевченка (Київ),
ф. 183, оп. 1, cпр. 399, арк. 1–2.

№3
8 грудня 1920 р.

Високоповажний Володимире Федоровичу!
Дуже прошу Вас о введеннє мене в число членів Од[еського] бібл[іографічного] Т[оварист]ва19. Разом зі мною просяться в члени юріс-консульт Губсоюза прис[яжний] пов[ірений] Сергій Кирилович Май, скінчивший Моск[овський] Ун[іверсите]т письменник Сила Данилович Заскальний, а також член правління губсоюза Михайло Васильович Булгаков. За
порядність й культурність названих осіб ручаюсь.
З правдивою пошаною
М. Слабченко
Відділ рукописних фондів Інституту української літератури ім. Т. Шевченка, ф.
183, оп. 1, cпр. 400, арк. 1.

№4
1923

Високоповажний Володимире Федоровичу!
При розглядненню програмів Бюро предметової комісії ухвалило виробити програми в виді тезисів відповідно, мовляв, економічним епохам, в
які діалектично розвивалися стадії літератури. Конкретно що до Вашого
программу, котрий лишається без змін, треба додати тезиси кор. Такого
роду по другому абзацу: Ранній феодальний уклад в його суспільному
вигляді – феодали й лицарі й виразителі їхних інтересів – трубадури й мінезінгери, лицарський епос. Суспільство в час раннього торговельного капітализму – купецька кляса й вияв її в творах про Ліса й т. д. В такому
роді мусять бути й инші тезіси, зміст яких вже Вами розкрито20.
Перероблений програм дуже прошу передати до комісії гум[анітарно]-общ[ественних] дісціплін не пізніше цієї середи для дальшого пере190
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дачи до Бюро, яке в свою чергу передасть програми в катедру марксизму.
Не треба через се викликати розгляду всебічного там.
З правдивою пошаною
М. Слабченко
Відділ рукописних фондів Інституту української літератури ім. Т. Шевченка (Київ),
ф. 183, оп. 1, cпр. 401, арк. 1.

№5
1925 р.

Високоповажний Володимире Федоровичу!
Б. В. Варнеке21 прочитав книгу Антоновича про укр[аїнський] театр. Вона викликала в нього ряд цікавих думок й спогадів. Б. В. не проти від того, аби поділитися ними. Добре було б, щоб він зробив доклад
хоч би й рос[ійською] мовою (про укр[аїнський] – же театр!) в Бібл[іографічному] Т[оварист]ві. На се він згоджується. Я мав зайти до Вас
в показаній справі, але не встиг, бо негайно викликаний до Харькова
в справі дослідчій катедрі. Натурально, я б не наважився турбовати Вас,
коли б не такий цікавий доповідач, як Варнеке, й не така цікава тема як
укр[аїнський] театр.
З правдивою пошаною
М. Слабченко
Відділ рукописних фондів Інституту української літератури ім. Т. Шевченка, ф.
183, оп. 1, спр. 402, арк. 1–2.

№6
1925 р.

Поважаний Володимире Федоровичу!
9-го числа в 4 год. 30 хв. в […] кабінеті відбудеться засідання дослідчої катедри, на яке запрошуєтесь Ви, яко дійсний член катедри.
М. Слабченко
Відділ рукописних фондів Інституту української літератури ім. Т. Шевченка, ф.
183, оп. 1, спр. 403, арк. 1.

№7
[1926 р.]

В 25 річницю Вашої наукової діяльності засилаю свій привіт Вам як
зразковому учителеві, крупному спеціялістові в царині англійської літератури, знавцеві українського театру, видатному бібліографові і прекрасній
людині22.
М. Слабченко
Відділ рукописних фондів Інституту української літератури ім. Т. Шевченка, ф.
183, оп. 1, спр. 521, арк. 19.
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Мельгунов Сергій Петрович (1879–1956) – історик, публіцист, суспільно-політичний діяч, редактор історико-літературного журналу «Голос минувшего» (1913–1917).
З 1920-х років перебував на еміграції.
2
Згадано про статтю: Линниченко И. Политические воззрения Н. Карамзина (к 100ю выхода в свет «Истории государства Российского») // Голос минувшего. – 1917. – № 1. –
С. 116–134. На сторінках журналу він надрукував 5 статей: Ам. І. Патриархальный министр // Голос минувшего. – 1916. – № 7–8. – С. 287–289 ; Прерванный юбилей // Голос
минувшего. – 1918. – № 1–3. – С. 79–92 ; Линниченко И. А. Патриарх русского славяноведения (Владимир Иванович Ламанский) // Голос минувшего. – 1915. – № 2. – С. 244–253 ;
Из воспоминаний (о В. И. Семевском) // Голос минувшего. – 1916. – № 10. – С. XXXVIII–
LIII.
3
Ідею про заснування подібного журналу професор висловлював у листах до інших
істориків та у деяких статтях, починаючи ще з кінця 1880-х років (И.А.Л. Kwartalnik
historyсzny // Русская мысль. – 1888. – апрель. – Библиографический отдел. – С. 173–174 ;
РДАЛМ, ф. 167, оп. 1, спр. 314, арк. 10, 17 ; СПБФ АРАН, ф. 134, оп. 3, спр. 849, арк. 3–
4 ; РДАЛМ, ф. 167, оп. 1, спр. 314, арк. 29 ; СПБФ АРАН, ф. 95, оп. 2, спр. 525, арк. 62).
Тут йдеться про ініціативу РАН видавати за редакцією В. Бенешевича «Русский исторический журнал», яку радо зустрів І. Линниченко, і надіслав в редакцію у 1916 р. 500 рублів
(РДАЛМ, ф. 305, оп. 1, спр. 488, арк. 15 ; СПБФ АРАН, ф. 113, оп. 3, спр. 223, арк. 26–27).
Однак своїх статей у цьому виданні він так і не надрукував.
4
Одеське Бібліографічне товариство при Новоросійському університеті існувало
у 1911–1920 рр. До 1919 р. його незмінним головою був один з основних засновників
товариства І. Линниченко, а секретарем (заступником) В. Лазурський. ОБТ налагодило
зв’язки зі Львовом, Києвом, Москвою, Санкт-Петербургом, Нью-Йорком, проводило
численні засідання (до 1919 року відбулось біля 100), друкувало «Известия», на сторінках
яких публікувались не тільки бібліографічні тексти (протягом 1911–1916 рр. вийшло 5 томів, 35 випусків).
5
У 1916 році І. Линниченко ініціював зібрання на своїй квартирі впливових представників одеської інтелігенції для обговорення питання про організацію в Одесі Народного
університету за взірцем аналогічної установи Шанявського у Москві. Згодом за редакцією
та з передмовою І. Линниченка була видана збірка «Что такое Народный университет». (О.,
1917). Зрештою, у жовтні 1917 р. Одеський народний університет було відкрито, але
вороги І. Линниченка усунули його від справи подальшої розбудови цього закладу.
6
Одеська квартира І. Линниченка знаходилась на вулиці Єлизаветинський (донедавна – Щепкіна).
7
Серед названих запланованих видань побачили світ праця учня професора С. Аваліані «Волнения крестьян в царствование императора Александра I. – Сергиев-Посад, 1912»,
що була написана на матеріалах, які надав йому І. Линниченко та праці самого І. Линниченка
«Проект нового университетского устава» (Петроград, 1916, 44 с.) та «Наше учебное
дело. Мысли и факты. На правах рукописи» (О. : Б. г., 84 с).
8
У всіх листах до В. Лазурського І. Линниченко просив надіслати йому деякі книги з
його одеської бібліотеки, що В. Лазурський і виконував. Трагізм ситуації полягав у тому,
що власне бібліотека І. Линниченка вже була реквізована та розформована, але він вірив
у її цілісність.
9
Назарій – архієпископ херсонський, з яким І. Линниченко був у дружніх відносинах
в Одесі.
10
І. Линниченко глузує з одного зі своїх одеських недругів Олексія Яковича Шпакова
(1868–1927), професора кафедри історії руського права НУ, а у 1920-х рр. викладача
Одеського інституту народного господарства.
11
Згадано про роботу професора над розлогими мемуарами, яку він розпочав ще
в Одесі. Однак залишились лише численні розрізнені записи.
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12

Згадано про дружину та синів В. Лазурського Наталю Михайлівну Лазурську,
родичку академіка О. Богомольця, Вадима та Олексія та одеського друга І. Линниченка
Олександра Михайловича Де-Рібаса, одного з керівників ОБТ.
13
Стороженко Микола Ілліч (1836–1906) – видатний літературознавець, професор
Московського університету, вчитель В. Лазурського і водночас близький друг І. Линниченка.
14
Р. Волков, С. Дложевский, А. Музичка, Ю. Оксман – одеські мовознавці та історики, викладачі Одеського ІНО.
15
Згадано про працю «Соціально-правова організація Січи запорозької», рукопис
якої М. Слабченко подав на здобуття академічної премії. Праця була надрукована у «Працях Комісії для виучування історії західно-руського та українського права ВУАН» (К.,
1927. – Вип. 3. – С. 203–340), але так і не здобула премії.
16
У серпні 1918 р. українська інтелігенція заснувала в Одесі театральну студію ім.
М. Кропивницького. Її директором було обрано В. Лазурського, який також викладав
у драматичному відділі українську літературу та мову. Див. про це: Мошинський В. Український державний театр ім. Т. Шевченка в Одесі й театральна студія ім. М. Кропивницького
// Визвольний шлях. – 1966. – Кн. 11. – С. 1352–1354. Можливо йдеться про реанімацію цієї
студії у середині 1919 р. або В. Лазурський пізніше невірно датував лист до нього
М. Слабченка і насправді йдеться про 1918 рік.
17
Ймовірно дата поставлена пізніше олівцем В. Лазурським помилково, адже «ЮС»
почала виходити лише з часу встановлення денікінського режиму в Одесі, тобто з серпня
1919 р. «Южное слово» – одеська газета російсько-великодержавницького напряму, що
видавалась у 1919–1920 рр. за редакцією акад. Д. Овсяніко-Куліковського та М. Клименка.
На її шпальтах В. Лазурський надрукував 3 статті.
18
У 1920-х рр. один з учасників семінару, що працював в ІНО під керівництвом
М. Слабченка.
19
Одеське Бібліографічне товариство продовжувало діяти у 1920-х рр., але вже під
назвою «Українське бібліографічне товариство в Одесі». У 1928–1930 рр. видало 3 томи
«Записок». Разом з Б. Комаровим В. Лазурський був чи не найактивнішим членом товариства.
20
В. Лазурський, зрештою, надав своїм програмам з курсу історії західноєвропейської літератури, які він читав в Одеському ІНО марксистського забарвлення. Водночас
він намагався уникати надмірної вульгаризації, за що наприкінці 1920-х рр. комсомольці
піддали його цькуванню в газетах: Держархів Одеської обл., ф. 1593, оп. 1, спр. 666,
арк. 116 ; У міщанському багні // Чорноморська комуна. – 1929. – 24 березня ; Беркович М.
Навіщо це нам // Студент Жовтня. – 1929. – 15 січня.
21
Варнеке Борис Васильович (1874–1944) – професор НУ та ІНО, спеціаліст з історії
античного театру.
22
М. Слабченко надіслав телеграму у зв’язку з гучним святкуванням в Одесі ювілею
25-річної науково-педагогічної діяльності В. Лазурського. Одним з провідних лейтмотивів
святкування було визнання українською громадою Одеси його великих заслуг у справі
розвитку української культури. Ця думка зустрічається також у привітаннях інших провідних українців Одеси Б. Комарова та М. Гордієвського. Привітання В. Лазурському як
вчителю надіслав й син М. Слабченка Тарас.
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Ірина Мага
ДВА МЕМУАРНІ ТВОРИ В. О. РОМАНОВСЬКОГО
Біоісторіографічні дослідження та біобібліографічні розвідки віддавна
займають вагоме місце в структурі сучасної історичної науки. Персоніфікація українського архівознавчого процесу часів дисциплінарного оформлення архівознавства дає змогу сформувати цілісне уявлення про витоки
архівознавчих знань, повернути імена багатьох будівничих архівної справи та архівознавчої думки із забуття, осмислити їхній внесок у розвиток
національної архівістики. Дослідження життя і діяльності вчених-архівістів,
зокрема тих, наукові здобутки яких відверто ігнорувалися у роки радянського тоталітаризму, репрезентують особливості та специфіку тогочасних
наукових пошуків і, водночас, збагачують модерну історіографію новими
інформаційними ресурсами для створення достовірної картини розвитку
історичного процесу на початку ХХ ст..
До плеяди науковців, які доклали чимало зусиль в оформлення архівознавства в самостійну галузь знань, належить видатний історик-архівіст
Віктор Олександрович Романовський (1890–1971). Через об’єктивні причини географія джерельної бази дослідження наукової біографії та творчої
спадщини вченого розпорошена по багатьох архівних установах України
та Російської Федерації. Фрагменти окремих напрямів його наукової, педагогічної та організаційної діяльності, документи біографічного характеру
та деякий епістолярій збереглися в фондах ЦДАВО України, ЦДАГО
України, Держархіву м. Києва, ІР НБУВ, Держархіву Київської області.
Помітне місце в джерельній базі для дослідження життєдіяльності В. О. Романовського посідають документи особового фонду вченого, що зберігається в Державному архіві Ставропольського краю (далі – ДАСК)1 .
Інформація цих документів сприяє суттєвому доповненню даних власне
національного джерельного блоку щодо висвітлення окремих напрямів наукової діяльності історика-архівіста та життєвих перепитій, пов’язаних з
викликами долі. Так, серед документів цього фонду відклалися важливі
документи біографічного характеру історика, його наукові праці, що у своїй
більшості досі залишаються невідомими широкій науковій громаді,
численний епістолярій, світлини тощо. На окрему увагу заслуговують праці
мемуарного характеру.
Спогади, нижче що пропонуються увазі читачів («Мої зустрічі з Кошицем»2 і «Подготовка научных кадров в Киевском университете полвека назад»3) писалися у свій час з метою подальшої публікації, але й донині
залишалися не актуалізованими. (Причини цього різні: віддаленість описуваних подій від ставропольського наукового життя, «закритість» певних
тем і персоналій для студіювання тощо). Для сучасних дослідників їхня
інформація становить неабиякий інтерес, оскільки дає змогу розширити
знання про події з життя Київського університету св. Володимира на початку ХХ ст., з’ясувати безперечний вплив на становлення світоглядних
та наукових позицій В. О. Романовського представників професорсько-викладацького складу alma mater, а також таких знакових та ко194
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лоритних постатей в українській культурі як О. Кошиць, М. Лисенко та
О. Пчілка.
Праця «Подготовка научных кадров в Киевском университете полвека назад» є складовою з циклу статей-споминів4 В. О. Романовського
про роки навчання в Київському університеті. Вона датована, має підпис
та має завершений характер. Дата створення спогадів «Мої зустрічі з
Кошицем» відсутня. Попри певні ідеологічні «прикраси», що є неодмінною
складовою наукових розвідок «брежнєвської» доби, у першому мемуарному
творі змістовно висвітлено методику роботи професорсько-викладацького складу зі студентами, акцентується увага на діяльності історико-етнографічного гуртка М. В. Довнар-Запольського, семінару В. П. Перетця. Тут розкриваються напрями наукових зацікавлень В. О. Романовського, зокрема як джерелознавця та педагога. Його спогади логічно переплітаються з роздумами над питаннями методології джерелознавства,
наприклад, застосування в історичних дослідженнях статистичних методів.
Значну увагу автор мемуарів присвятив суто педагогічним питанням, пов’язаних із методами і формами навчання студентів і аспірантів, зокрема,
формуванню обсягів вибіркових навчальних дисциплін відповідно до професійного спрямування.
У цілому, запропоновані спогади доповнюють один одного, мають
достатньо високий ступінь репрезентативності для відображення окремих сюжетів із історії Київського університету початку минулого століття
та процесу формування світогляду В. О. Романовського, створення цілісного і багатогранного образу науковця.
Документи публікуються мовою оригіналу зі збереженням орфографії,
пунктуації та стилістики.
1

Державний архів Ставропольського краю (Російська Федерація), ф. Р-6007.
Там само, оп. 1, спр. 134, арк. 1–1зв.
3
Там само, спр. 105, арк. 1–9.
4
Йдеться про такі розвідки В. О. Романовського: «Киевский государственный университет полвека тому назад» (Державний архів Ставропольського краю, ф. Р-6007, оп. 1,
спр. 130), «К истории подготовки профессорских кадров в дореволюционное время» (Державний архів Ставропольського краю, ф. Р-6007, оп. 1, спр. 97). Перша розробка збереглася лише частково. Друга – має завершений вигляд і була опублікована, але без коментарів. Детальніше див.: Романовский В. А. К истории подготовки профессорских кадров
в дореволюционное время // ALMA MATER : Університет св. Володимира напередодні та
в добу Української революції. 1917–1920. Матеріали, документи, спогади : кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – К. : Прайм, 2000. – С. 278–292.
2

№1
МОИ ВСТРЕЧИ С КОШИЦЕМ
[1950-ті]

С детства я очень любил музыку и пение, пел в гимназическом хоре,
где участвовали некоторые из моих товарищей, ставшие впоследствии
хорошими музыкантами. В их числе пел в хоре мальчик Юра Шапорин1,
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ныне известный композитор и дирижёр, лауреат Государственной премии.
Оба мы играли в гимназическом оркестре. Неудивительно, что став
студентом Киевского университета, я сблизился с товарищами-любителями музыки, из которых некоторые пели в студенческом хоре, руководимом Кошицем2.
Однажды осенью 1909 года, будучи молодым студентом І курса медицинского факультета3, в одно из воскресений я зашёл в главное здание
университета. В аудитории на первом этаже собрались студенты, участники хора. Шла репетиция. Вдруг я услышал знакомый романс Кашеварова «Тишина»4. Пел соло прекрасный лирический тенор. Я заслушался.
По окончании этого номера запел хор. Заглянув в аудиторию, я увидел
руководителя хора, с большим увлечением и умело работавшего со студентами. Хормейстера или помощника у Кошица не было. Всю черновую
работу он выполнял лично.
Позже я познакомился с Кошицем и со многими участниками хора.
Он часто обедал в столовой, где бывал и я. Это был обаятельный человек,
простой в обращении даже с такими юнцами как я. Он охотно разговаривал и со студентами младших курсов, и со своими хористами, и с крупными музыкантами. Очень часто я видел его оживлённо разговаривавшим
с М. В. Лысенко*, талантливым композитором и прекрасным дирижёром.
Участники хора любили и уважали Кошица. Нужно было видеть воодушевлённые, даже вдохновенные лица певцов, когда ими дирижировал
Кошиц. Позже я неизменно бывал на всех концертах, какие давал Кошиц
со своим хором. Эти концерты собирали огромное количество молодёжи
и вообще любителей музыки. Репертуар хора был обширен. Кроме украинских народных песен, хор пел песни студенческие, русские народные песни, хоровые номера из украинских и русских классических опер, романсы
с участием солистов хора. Большим успехом пользовалось у слушателей
мастерское исполнение «Заповіта» Т. Г. Шевченка, кантата Нищинского5
«Закувала та сива зозуля»6, переложенные на музыку стихи Т. Г. Шевченко. На зимних студенческих каникулах главной темой концертов были
колядки и «щедрівки»**, весной хор пел веснянки.
В одном из рождественских концертов мне пришлось принимать и несколько более близкое участие. Кошиц хотел обновить свой репертуар
украинских колядок и «щедрівок». М. В. Лысенко готовил новую аранжировку колядок. Проф. Перетц В. Н.7 (впоследствии академик Всесоюзной Академии наук) готовил вступительное слово об этих произведениях
народного творчества. За несколько недель*** до концерта вдруг оказалось, что часть колядок ещё не готова к хоровому исполнению. Устроители концерта поручили мне отправиться к украинской писательнице, родной матери поэтессы Леси Украинки, О. П. Косач8 и взять у неё тексты и
ноты колядок. Однако Ольга Петровна сказала, что у неё нот нет и пред*
У документі тут і далі – М. В. Лысенко (російською мовою прийнято: Н. В. Лысенко).
**
Так у тексті.
***
Написано від руки над закресленим словом «дней».
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ложила мне немедленно поехать* с нею к М. В. Лысенко, чтобы сообщить ему мотивы колядок своим голосом. Так и было сделано. Я был свидетелем творческой работы Лысенка над музыкой колядок. Сейчас же всё было
переложено на четыре голоса, и я с готовым текстом отправился к Кошицу.
Концерт удался на славу и вызвал бурные овации студенческой молодежи и вообще всего зала.
Студенческий хор недолго работал в стенах университета. 1910–
1911 гг. были годами сильных студенческих волнений, вызванных реакционной политикой царского правительства. В феврале 1911 г. университет торжественным актом отмечал 50-летие падения крепостного права.
По заведённому порядку такие акты начинались пением царского гимна
«Боже, царя храни». Каково же было возмущение высшего начальства,
когда студенческий хор, руководимый Кошицем, отказался петь этот гимн.
Хору вообще было запрещено выступать и собираться в стенах университета. Но он не распался, а продолжал работать под руководством своего
любимого режиссера в других помещениях (в музыкальной школе
М. В. Лысенко, в некоторых прогрессивных клубах и т. п.). В хоре этом
получили своё первоначальное музыкальное образование, некоторые артисты и певцы, приобревшие* потом известность.
[В. А. Романовський]
Державний архів Ставропольського краю, ф. Р-6007, оп. 1, спр. 134, арк. 1–1 зв.

№2
ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ
В КИЕВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПОЛВЕКА НАЗАД
8 листопада 1965 р.

В настоящее время Советская общественность очень интересуется
вопросами подготовки научных кадров. Я позволю себе поделиться некоторыми воспоминаниями по организации подготовки научных работников
в Киевском университете полвека тому назад. Я оканчивал историкофилологический факультет, поэтому мои воспоминания будут касаться
исключительно подготовки историков и филологов.
В конце первого десятилетия ХІХ века, в Киевском университете,
в особенности на историческом отделении, были сильны воспоминания о
профессоре В. Б. Антоновиче9. Кафедру русской истории последовательно
занимали его ученики – П. В. Голубовский10, М. В. Довнар-Запольський11,
а позже В. Е. Данилевич12. Сравнивая теперешнею систему подготовки
научных кадров с той, которую я наблюдал, я должен сказать, что между
руководителем кафедры и теми, применяя теперешний термин, аспирантами, которые работали под руководством профессора, существовала
какая-то особенная близость, в основе которой лежало уважение к профессору. В этом смысле не малую роль играл и моральный автори*
**

Написано від руки над закресленим словом «отправиться».
Написано від руки над закресленим словом «получившие».
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тет покойного В. Б. Антоновича. Прежде всего он был талантливым и высокоэрудированным знатоком своего дела. Им была создана целая школа
специалистов по истории древней Руси. Конечно, и тогдашняя методология, и общее направление научных исследований не являются теперь достаточно научно обоснованными. Но тогда это было последнее слово науки.
Кроме специалистов-историков, на других кафедрах, и в особенности
на кафедре истории литературы, проводилась большая научная работа.
А по количеству подготовленных научных работников кружок В. Н. Перетца выпустил гораздо больше, чем кружок М. В. Довнар-Запольского.
Он был значительным научным центром, из которого вышли известные
ученые и писатели. Достаточно назвать таких выдающихся учёных, как
академики: Н. К. Гудзий 13 , А. Н. Баранников 14 , М. П. Алексеев 15 ,
М. Я. Калинович16, В. Б. Антонович17, Б. А. Ларин18, А. С. Богуславский19,
В. П. Адрианова-Перетц 20 ,
А. В. Багрий 21 .
Профессора:
22
23
А. А. Назаревский ,
В. И. Маслов ,
П. П. Филиппович 24 ,
25
26
27
С. В. Савченко , А. К. Дорошкевич , И. Ерёмин и многие другие.
В особенности я был хорошо подготовлен в организации молодых
ученых в историко-этнографическом кружке, организованном М. В. Довнар-Запольским. Он объединил всех интересующихся более глубоким
изучением экономической и социальной истории России. Будучи историком народного хозяйства, руководитель кружка вскоре организовал изучение и разработку писцовых книг ХVI–XVII вв. Этой направленности
М. В. Довнар-Запольский строго придерживался в течение полутора десятков лет. И так как работы велись систематически в этом направлении,
то это способствовало выработке единой методики исследования, а также глубокому изучению источников и литературы по социально-экономической истории древней Руси. Впрочем М. В. Довнар-Запольский не
препятствовал и более свободному выбору тематики научных исследований. Так, например, член кружка Ф. В. Клименко28 занимался изучением
Белорусских цехов, получил за своё сочинение золотую медаль и позже
продолжил свою работу над историей городского ремесла. Я занимался
разработкой данных Румянцевской описи, и сделал несколько докладов на
заседании кружка. Они отражали различные этапы большой работы, которая
завершилась представлением работы в факультет сочинения, получившего золотую медаль29. Однако, писцовые книги были основным материалом
изучавшимся под руководством Митрофана Викторовича. Из среды его
учеников составили себе научное имя целый ряд профессоров, так из более
ранних его учеников следует назвать профессора Г. А. Максимовича30 ,
обработавшего писцовую книгу Вяземского уезда, профессора
Е. Д. Сташевского31, изучившего писцовые книги по Московскому уезду,
профессора П. П. Смирнова32 – лауреата государственной премии, вышла
книга «Орловский уезд по писцовой книге». Из более молодых
исследователей – Н. Ф. Яницкого33, написавшего работу об экономическом кризисе Новгородской области по писцовым книгам, а также большое исследование Белоцерковского34 – Тула и Тульский уезд. Насколько
строго придерживался руководитель кружка этого направления показы198
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вает такой факт, как требование обязательно изучить писцовую книгу,
хотя бы работа была написана и на другую тему. Так, когда я был оставлен
при университете, мой руководитель М. В. Довнар-Запольский, предложил
мне изучить книгу и разработать числовые данные по писцовой книге
Белёвского уезда, что я и выполнил.
Среди некоторых студентов-историков, иногда, раздавались дружеские иронические замечания по поводу бесконечных подсчетов
в данных писцовых книг. Так один из студентов работал над писцовой
книгой Чухломского уезда. И его товарищ увековечил эту работу следующими словами:
…Под лавкой с рыжими задками сапоги,
Угрюмый Чиж сидит над Чухломою
И сушит способом довнаровским мозги.
Лес пашенный с не пашенным слагает,
Проходят длинной вереницей бобыли,
А на стене висит и отдыхает
Гитара старая, забытая в пыли.
Конечно, работа над писцовыми книгами заключала в себе довольно
скучные арифметические подсчеты, но, вместе с тем, приучала студента
к внимательной оценке каждой строчки писцовой книги.
Занятия кружка, благодаря такой общей направленности, протекали
живо и давали возможность овладеть методикой исследования писцовых
книг. Большую роль в изучении вопросов хозяйственной жизни эпохи
феодализма играли так называемые сочинения на соискание наград медалями. М. В. Довнар-Запольский, как я уже говорил, не ограничивался
одной лишь тематикой писцовых книг. Так, например, ставил тему по
истории Литовского княжества. По истории крестьянства была написана
работа студента В. К. Федоренко35 . В каждой работе автор обязан был
использовать не только печатные источники, но и должен был привлечь
архивный материал. Так работа Федоренко по истории ликвидации крепостного права в Черниговской губернии была построена исключительно на
архивном материале. Даже такая тема, как экономический кризис ХVI в.
в Новгородской области Н. Ф. Яницкого, кроме изданных текстов по
новгородским пятинам были использованы и архивные материалы. Такая
система подготовки будущих научных работников дополнялась серьёзным и глубоким изучением литературы по всему курсу Русской истории.
В особенности это относилось к лицам, оставленным при университете
для подготовки к профессорской деятельности. Мне кажется странным,
что современные аспиранты иногда мало знакомятся с монографической
литературой и источниками, даже современной, по тем вопросам, которые
не относятся к избранной теме кандидатской диссертации. В моё время
такое игнорирование литературой было немыслимо. Руководитель давал
аспиранту ряд проблем для детального изучения источников и всей
литературы, их число доходило до 9–10 и они охватывали весь курс истории России. Мне, например, были да[ны] такие вопросы: Русская Прав199
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да, летописи, социально-политический строй Великого княжества Литовского, социально-экономический строй Московского государства в ХVII–
ХVIII вв., политические отношения в ХVII в. (Украина, Польша, Московское государство), высшие правительственные учреждения России
в ХVIII в., борьба за церковную автономию на Украине в ХVII–ХVIII вв.,
торговые и промышленные компании в ХVIII в., внутренняя и внешняя
политика правительства Екатерины II. Причем я должен был изучить не
только русскую литературу, но и такие, новые для того времени работы,
как три тома Das Russische Recht36 Карла Леопольда Гётца37. По летописям я изучил все важнейшие труды как старых авторов, так и новейших.
По вопросу о социально-политическом строе Литовского княжества требовалось изучить литературу не только русских авторов, но и польских
и немецких. И насколько строги были требования к изучению литературы вопроса показывает такой факт. Перед магистерским экзаменом аспирант подавал объёмистую тетрадь с указанием той литературы, какую
он прочёл. Экзаменатор и руководитель сразу же мог обнаружить пробелы
и пропуски в списке литературы. Так у меня по истории Литвы была пропущена книга старого автора Ярошевича38 – «Obraz Litwy»39. Для меня
был уже назначен срок магистерского экзамена, и я представил тетрадь
со списком литературы. М. В. Довнар-Запольский обнаружил пропуск этой
монографии, и сейчас же задал вопрос: «А почему у Вас пропущена книга
Ярошевича?», на моё робкое замечание, что я думал, что книга уже
устарела (она издана в 40-х гг. ХIХ в.) мой руководитель возвратил мне
список литературы и сказал: «Книгу надо прочесть и тогда идти на экзамен». И мой экзамен был отложен.
В кружковую работу привлекались не только студенты, но и аспиранты и доценты. Однако научное руководство не ограничивалось работой
в кружке. По субботам все ученики М. В. Довнар-Запольского, как студенты, так и аспиранты и доценты, посещали квартиру профессора. Обыкновенно беседа проводилась вначале со студентами и начинающими работниками, которых руководитель очень быстро отпускал. Более серьёзный научный разговор продолжался с аспирантами, у которых руководитель требовал отчёта, в очень деликатной и дружеской форме. Аспирант
сообщал, что он сделал за неделю, какие монографии изучил, какие источники использовал. Выслушав критические замечания профессора, аспирант ставил несколько вопросов руководителю, и получив ответ, уходил. Некоторые из товарищей, работавшие над диссертациями, оставались у профессора на более длительное время для детального знакомства
с проделанной работой. Часам к 9 вечера заканчивалось ежесубботнее
посещение профессора. Эти совещания происходили регулярно, и я не
помню ни одного пропуска их. Только болезнь профессора могла помешать, или отъезд из города, могли помешать беседе.
Конечно, многое в подготовке научных работников того времени было
устроено не всегда правильно. Фактический материал излишне обременял
память аспирантам. Руководитель не указывал с чего начинать изучение
проблемы, до всего приходилось доходить «своим умом», теряя, иног200
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да, понапрасну время. Главное, что затрудняло понимание исторического
процесса – это отсутствие одной теоретической направленности. Кризис
буржуазной исторической мысли сказывался в том, что теория множественности факторов не давала возможность увидеть строго закономерный ход исторического развития. Молодые учёные были лишены руководящей идеи исторической теории. Они должны были запоминать большое количество фактов, не устанавливая между ними глубокой внутренней связи. Современные аспиранты, владея марксистским методом, находятся в несравненно более счастливом положении.
Знание литературы, сопровождаемые изучением источников, представление аспирантами отчетов в Министерство о ходе подготовки – заставляло его тщательно готовиться к экзамену по своей специальности.
В то время считалось, что подготовка к магистерскому экзамену заканчивается его сдачей и прочтением двух пробных лекций – одной по собственному выбору, а другой – предложенной советом факультета. После
этого аспирант получал право на чтение лекций в качестве приват-доцента. Написание диссертации не было обязательным и отодвигалось, иногда, на значительный срок. Зато изученная литература и источники давали
молодому доценту твердую почву для его дальнейшей работы в качестве
преподавателя. Обычно приват-доцент читал специальный курс по теме
близкой к его диссертации. Это делало его лекции интересными и свежими, так как этот раздел курса он, конечно, изучил хорошо. Магистерские
экзамены состояли из экзаменов по специальности, по Всеобщей истории
и по политической экономии. Знание иностранных языков предполагалось
само собою. Английский язык был тогда не в моде, но знание немецкого
и французского было практически обязательными, так как литература по
Всеобщей истории непременно охватывала монографии на иностранных
языках.
Порядок сдачи кандидатских экзаменов в настоящее время включает
в себя и экзамен по иностранному языку. Совершенно нецелесообразно
начинающего учёного загружать изучением иностранного языка. Естественно было бы перенести такой экзамен с предъявлением серьезных
требований на вступительные экзамены, т. е. требовать основательных
знаний иностранного языка при поступлении в аспирантуру, а знание языка у аспиранта проверять требуя знакомства с литературой по специальности, давая список монографий на иностранных языках. Вместо экзамена
по языку у историков надо оставить экзамен по марксистско-ленинской
философии и ввести дополнительные экзамены по всеобщей истории и по
политической экономии. В настоящее время изучение общественных отношений немыслимо без привлечения статистических данных. А между
тем, аспиранты совершенно не подготовлены к изучению статистических сведений по истории хозяйства. Так, например, некоторые аспиранты
работая над темами по истории хозяйства и составляя таблицы урожайности культур, по истории промышленности, приводят статистические данные имея весьма слабую подготовку по теории статистики. Не говорю
уже об изучении счетно-вычислительных приёмов в исторических иссле201
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дованиях. В связи с этим необходимо познакомить аспирантов хотя бы
с началами теории статистики.
Современная подготовка аспирантов делает упор на подготовку написания диссертации. А между тем следует иметь в виду прежде всего
подготовку преподавателя высшей школы, знакомство аспиранта с методикой научной работы, с изучением литературы по основным проблемам исторической науки, знакомство с источником и работа над ним.
Поэтому мне кажется детски наивными требования уничтожения кандидатских экзаменов, ликвидация системы диссертаций, промелькнувшее у нас в печати. Так как присуждение ученых степеней это, прежде
всего, апробация авторитетным органом диссертанта для его работы
в высшей школе. Можно иметь несколько технических открытий или
удачных статей по тому или иному вопросу, но оставаться совершенно
неподготовленным для работы в ВУЗах. Часто бывает, что такой кандидат наук затрудняется в подготовке к чтению простого курса, не может
быть консультантом у студента пишущего курсовую или дипломную
работы, рекомендует устаревшую литературу, и вообще быстро теряет
авторитет у студентов.
Надо сказать, что современный студент, и даже школьник средней
школы, непохож уже на студентов и школьников прежнего времени, и даже не очень отдалённого. Авторитет преподавателя создаётся, в первую
очередь, той большой работой, которая затрачена им на подготовку научных работ, написание диссертации – кандидатской или докторской. Слабая тематика диссертаций, отрыв от постоянной научной работы, ведут,
прежде всего, к чтению лекций по учебнику. Такие лекции не удовлетворяют студента, он прекрасно знает, что гораздо проще и легче прочесть
эту лекцию в учебнике, чем слушать её, иногда в плохом изложении, у малоподготовленного, но дипломированного преподавателя. Это имеет и ещё
одну очень важную сторону. Молодёжь во все времена очень чутко реагировала на моральный облик профессора: принципиальность, большой
научный багаж преподавателя всегда импонировал молодым слушателям. Легковесность диссертации, её низкий уровень вызывают у студентов игнорирование авторитета преподавателя.
Высокая принципиальность особенно ценилась молодёжью. Увольнение профессора Московского университета, уход нескольких видных
профессоров из Киевского Политехнического института очень повысил
уважение к таким учёным. Я припоминаю один случай из жизни Киевского университета. В 90-х гг. (ХIХ [в.]) был реорганизован Архив древних
актов при университете и шёл вопрос о назначении нового директора. Было
два кандидата на этот пост в научном отношении почти равноценных.
Один из них был близким родственником профессора А., очень
влиятельного члена Совета и большого знатока архивного дела. Второй
кандидат – К., потерял слух и работать в средней школе не мог. Все думали, что профессор А. поддержит кандидатуру своего родственника, но
А. решительно выступил за кандидатуру страдающего отсутствием слуха
К. И последний был назначен директором архива, а родственник профессо202
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ра перешёл на работу в среднюю школу. Это было событием университетской жизни, и ещё больше подняло авторитет профессора А.
Кроме кафедры русской истории и литературы, значительную научную работу проводила кафедра новой истории. Во главе её в 80–90 гг.
[ХIХ в.] стоял известный учёный, знаток истории Франции – профессор
Лучицкий40, труды которого заслужили одобрительный отзыв К. Маркса41. После ухода в отставку, кафедру занял профессор П. Н. Ардашев42.
Он организовал небольшой кружок студентов, изучающих Французскую
революцию конца XVIII в. Материалом многочисленных докладов были
Наказы к депутатам Национального Собрания. Кружок работал довольно
успешно, но всё же по количеству своих членов значительно уступал кружкам профессоров В. Н. Перетца и М. В. Довнар-Запольского.
Такова в общих чертах та обстановка, в которой происходило выделение в особую группу молодых людей с пробудившимся интересом к научным исследованиям. Обстановка эта не может быть оторвана от общего фона университетского преподавания. Уже с первых курсов сразу
же намечалась специализация. Практические и семинарские занятия,
т. е. или по русской истории, или по древней, или по новой. Так же точно
и на филологическом отделении: или по романо-германской филологии,
или по славянской, или по русской. Студенты избранной специальности
не слушали дополнительных предметов в полном объёме. Например, по
Зап[адно]-Европейской литературе слушали лекции только по одному
разделу, по истории искусства тоже один раздел и т. д. Это значительно
облегчало бюджет времени студента, освобождало его от посещения
лекций по мало интересующим проблемам. Экзамены же по всем предметам курса проводились строго, и студент к этим экзамен готовился
по указанной литературе очень основательно, затрачивая на подготовку
целые месяцы, а иногда и полугодия. Свободное посещение нисколько
не снижало объёма знаний студента. Экзамены обычно проводились
без всяких билетов. В свободной обстановке профессор быстро
определял степень подготовки и общее развитие студента. Профессор
не был связан никакими процентами удовлетворительных или неудовлетворительных оценок. На государственных экзаменах процент не
выдержавших составлял обычно – 40 и более процентов. Система назначения председателей государственных комиссий из числа профессоров
других университетов давала возможность объективно оценить уровень
подготовки студентов. Иногда случалось, что председатель комиссии,
назначенный из другого университета, более либерально оценивал подготовку студентов. Так было и в той комиссии, где я держал государственные экзамены. Председателем комиссии был профессор Московского университета – А. А. Грушка43 . Число провалившихся на экзамене
достигло 50 процентов. Будучи старостой курса я от имени выпускников благодарил председателя за доброе, человеческое отношение к экзаменующимся. В ответной речи профессор А. А. Грушка выразил удовлетворение хорошей подготовкой выпускников, причём сказал, что он
удивлён «свирепостью киевских профессоров». Это было сказано, конечно,
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в ироническом смысле, но все выпускники приветствовали своего председателя дружными аплодисментами.
Эти воспоминания и замечания по поводу порядков подготовки научных кадров, думаю, будут небесполезны при обсуждении вопросов подготовки научных кадров в Советских ВУЗах.
В. Романовский
Державний архів Ставропольського краю, ф. Р-6007, оп. 1, спр. 105, арк. 1–9.
1

Шапорін Юрій (Георгій) Олександрович (1887–1966) – композитор, народний артист СРСР (1954). Автор опери «Декабристи» (1953), ораторії «Сказання про битву за
руську землю («Сказание о битве за русскую землю», 1944), симфонії-кантати «На полі
Куликовому» («На поле Куликовом», 1939). Професор Московської консерваторії (з
1939 р.). Лаурет Державної премії СРСР (1941, 1946, 1952).
2
Кошиць Олександр (1875–1944) – визначний диригент, композитор і етнограф, знавець і популяризатор української народної пісні і церковного співу. Закінчив Київську
духовну академію (1901) і Музичну школу М. Лисенка (1906–1912). З 1909 р. диригент
хору Київського університету, з 1911 р. учитель хорової музики Імператорської музичної
школи (згодом консерваторії), капельмейстер театру М. Садовського, в 1916–1917 рр.
диригент Київської міської опери; у 1918 р. О. Кошиць – співорганізатор Української
Республіканської капели (згодом український національний хор). З 1926 р. Кошиць жив у
Нью-Йорку, займався педагогічною роботою. Помер у Вінніпегу (Канада).
3
Спочаку В. О. Романовський вступив на медичний факультет університету, але
того ж року під впливом прослуханих лекцій, які читав М. В. Довнар-Запольський перевівся
на історико-філологічний.
4
Йдеться про відомий музичний твір С. Кашеварова та М. Хвостова «Тиша».
5
Ніщинський Петро Іванович (літературний псевдонім Петро Байда; 1832–1896) –
відомий український композитор і поет-прекладач. Збирав та здійснював обробку українських народних пісень, автор музичних творів і, водночас, організатор та керівник музичних колективів. Перекладав на українську мову твори античних класиків. Автор підручника з грецької граматики та розвідок про грецьку музику. П. Ніщинський підтримував
зв’язки з М. Лисенком, М. Кропивницьким, І. Карпенком-Карим, П. Саксаганським.
6
У 1875 р. П. Ніщинський створив музичну картину «Вечорниці», як вставну сцену
до вистави «Назар Стодоля» Т. Г. Шевченка. Надзвичайно відомим став сюжет чоловічого
хору з «Вечорниць» – «Закувала та сива зозуля».
7
Перетц Володимир Миколайович (1870–1935) – російський і український літературознавець, фольклорист, мовознавець. Закінчив у 1893 р. істор.-філол. факультет Петерб.
університу. У 1903–1914 рр. професор Київ. університу. У 1907 р. заснував і очолив
«Семінарій російської філології». 1914 р. переїхав у Петербург, туди ж був перенесений і
згаданий семінар. Академік Петербурзької АН (1914) і ВУАН з 1919 р. У різні роки
очолював філол. секцію Укр. наук. товариства у Києві, був д. чл. Наук. товариства ім.
Шевченка у Львові, головою Академічної Комісії з давнього укр. письменства, головою
Ленінгр. товариства дослідників укр. історії, письменства та мови. Дослідник давньоукр.
віршів і полемічної літератури (археографія, палеографія, текстологія, мова), укр. фольклору.
8
Косач Ольга Петрівна (псевдонім Олена Пчілка; 1849–1930) – письменниця, етнограф, публіцист, громадська діячка. Мати Лесі Українки, сестра М. П. Драгоманова.
9
Персональний внесок В. Б. Антоновича у розвиток національної історичної думки
В. О. Романовський розкрив у статті, підготовленій до 15-х роковин від дня смерті історика. Праця «Проф[есор] Антонович» (недатований автограф з правками) зберігається
в ДАСКу (ф. Р-6007, оп. 1, спр. 136, арк. 1–8).
10
Голубовський Петро Васильович (1857–1907) – історик, учень В. Антоновича.
Професор Київського університету, очолював кафедру російської історії. Автор праць
з історії давньої України та Білорусі історико-бібліографічної тематики.
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11

Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (1867–1934) – історик, джерелознавець, архівознавець, археограф, етнограф, педагог. Учень В. Антоновича та В. Іконникова.
Професор кафедри російської історії Київського університету (1901–1919). Фундатор і
перший директор Київського комерційного інституту (1918). Один із організаторів і перший директор Київського археологічного інституту (1916–1920). Працював у Харкові
(1920–1925), а з 1926 р. і до останніх днів свого життя працював у Москві.
12
Данилевич Василь Юхимович (1872–1936) – український історик, археолог, нумізмат. Учень В. Антоновича. Приват-доцент Київського університету, згодом професор Київського Інституту Народної Освіти, член науково-дослідної кафедри історії України в Києві
й Археографічної Комісії ВУАН.
13
Гудзій Микола Каленикович (1887–1965) – історик літератури, літературознавець.
Навчався в Київському університеті. Брав участь у семінарі В. Перетца. Професор (1922),
академік АН УРСР (1945). Протягом 1945–1965 рр. працював в Інституті літератури ім.
Т. Шевченка. Автор наук. досліджень з давньоруської літератури.
14
Баранніков Олексій Петрович (1890–1952) – український і російський мовознавець, академік АН СРСР (з 1939), засновник і керівник рад. школи індологів-філологів.
Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету (1914); був залишений для підготовки до наукової діяльності. З 1917 р. працював в університетах та інститутах Самари (Куйбишева), Москви і Ленінграда. У своїх працях головну увагу приділяв
дослідженню новоіндійських мов, історії індійських літератур. Вивчав діалекти циганської
мови (належить до новоіндійських мов) і досліджував вплив на них української мови.
15
Алєксєєв Михайло Павлович (1896–1981) – літературознавець, академік АН СРСР
(1958). Відомий як знавець зарубіжної, російської літератур та міжнародних літературних
зв’язків. Відомі праці з історії музики, теорії художнього перекладу, питань текстології.
16
Калинович Михайло Якович (1890–1949) – мовознавець, санскритолог, перекладач
і романіст, професор Київського університету, д.чл. АН УРСР. Закінчив Київський університет, працював у ньому з 1916 р. Був директором Інституту мовознавства.
17
Антонович Володимир Боніфатійович (1834–1908) – видатний український історик, джерелознавець, археограф, етнограф. Закінчив медичний (1855) та історико-філологічний (1860) факультети Київського університету. Один із фундаторів і голова (1881–
1887) Історичного товариства Нестора-літописця. Професор Київського університету. Засновник «київської» історичної школи документалістів. Співробітник, а в 1863–1882 рр.
головний редактор «Київської Тимчасової Комисії для розгляду давніх актів». Представник народницької школи в українській історіографії.
18
Ларін Борис Олександрович (1893–1964) – російський й український мовознавець,
перкладач. Закінчив Київський університет (1914). Чл.-кор. АН УРСР (1945), академик
АН Литовской ССР (1949). Основні праці з історії російської мови, соціолінгвістики, санскриту, литовської мови.
19
Йдеться про професора Сергія Олексійовича Бугославського. Бугославський С. О.
(1888–1946) – російський і український літературознавець, музикознавець, композитор.
Закінчив у Києві музичне училище Російського музичного товариства та 1912 р. історикофілологічний факультет Київського університету. Брав участь у семінарі В. Перетца (1907–
1908). З 1917 р. читав курс історії давньої російської літератури у Таврійському університеті (Сімферополь). Автор виданої ВУАН праці «Україно-руські пам’ятки ХІ–XVIII ст.
про князів Бориса та Гліба» (К., 1928). З 1922 р. працював у Московському університеті та
в Інституті світової літератури ім. О. М. Горького АН СРСР. Д. філол. н. (1940), професор
С. Бугославський є автором симфонії з хором «Пушкін», романсів тощо.
20
Адріанова-Перетц Варвара Павлівна (1888–1972) – історик давньої української
і російської літератури, фольклору і театру, літературознавець. Чл.-кор. ВУАН (1926) та
АН СРСР (1943). Дружина В. Перетца. Закінчила історико-філологічні факультети Вищих
жіночих курсів в Києві (1910) та Київського університету (1912). Брала участь у семінарі
з російської філології під керівництвом В. Перетца.
21
Багрій Олександр (1891 – ?) – історик літератури й бібліограф. Навчався в Київському університеті. Учень В. Перетца. Професор Бакинського університету. Автор численних праць про Т. Шевченка.
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22
Назаревський Олександр Андріянович (1887–1977) – літературознавець, бібліограф. Родом з Новомиргорода на Кіровоградщині. З 1914 р. приват-доцент, пізніше професор Київського університету. Упродовж 1929–1950 рр. співробітник АН УРСР. Автор
праць з історії української і російської літератури, фольклористики, книгознавства,
текстології, бібліографії.
23
Маслов Василь Іванович (1884–1959) – літературознавець і етнограф. Автор праць
з історії української і російської літератури, фольклору, етнографії та археології. Брат
С. І. Маслова.
24
Филипович Павло Петрович (1891–1937) – український поет і літературознавець.
Навчався в Київському університеті на правничому та історико-філологічному факультетах. З 1917 р. приват-доцент Київського університету, у 1920–1933 рр. – проф. Київ. філії
Інституту Шевченка. Член комісії ВУАН зі складання біографічного словника українських
діячів. Восени 1935 р. заарештований органами НКВС і засуджений до страти. Згодом
вирок було замінено на 10-річний термін ув’язнення. Засланий на Соловки, де й загинув.
25
Савченко Степан Володимирович (1889–1942) – літературознавець і етнограф.
Родом з Чернігівщини. У 1913 р. закінчив Київський університет. З 1917 р. його викладач.
З 1925 р. професор романської філології, а з 1933 р. очолив кафедру романської філології.
Помер у Ташкенті.
26
Дорошкевич Олександр Костьович (1889–1946) – літературознавець, педагог і
критик. У 1920-х рр. проф. Київського інституту народної освіти, науковий співробітник
ВУАН, з 1927 р. керівник Київської філії Інституту Шевченка. У 1930-х рр. висланий
з Києва, викладав у педагогічному інституті на Уралі. В останні роки життя працював в
Інституті Літератури ім. Т. Шевченка.
27
Єрьомін (Єремин) Ігор Петрович (1904–1963) – російський літературознавець,
історик літератури, історик українського народного театру. Брав участь у семінарі
В. Перетца (Ленінград). Професор Ленінградського університету.
28
Клименко Пилип Васильович (1887–1955) – український історик, архівівознавець,
джерелознавець, організатор архівної справи в Україні. Закінчив Київський університет
(1912), брав участь у роботі Історико-етнографічного гуртка під керівництвом М. В. Довнар-Запольського, у 1918 р. працював у Київському археологічному інституті. У 1919 р.
очолював АК МНО Директорії УНР, працював у Кам’янець-Подільському українському
державному університеті (1919–1924). Співпрацював з АК ВУАН (1925–1930) та АК ЦАУ
(1931–1933). З 1938 р. удруге заарештований (вперше – 1921 р.). Автор близько 60 наукових праць з економічної історії Правобережної України (XVIII–XIX ст.). Відбував покарання у Казахстані. 1946 р. повернувся в Україну. 1958 р. посмертно реабілітований.
29
Державний архів Ставропільського краю, ф. Р-6007, оп. 1, спр. 482, арк. 1.
30
Максимович Георгій Андрійович (1877– ?) – дослідник історії України-Гетьманщини ХVIII ст.
31
Сташевський Євген Дмитрович (1884–1968) – історик, економіст. Закінчив Київський університет, згодом його професор, а також Комерційного інституту Вищих жіночих
курсів у Києві та Кам’янець-Подільського університету. Впродовж 1924–1933 рр. директор Всеукраїнського сільсько-господарського музею в Києві. 1936–1937 рр. – співробітник Інституту Історії АН УРСР. У 1938 р. заарештований, у тому ж році загинув у в’язниці. Його праця «История докапиталистической ренты на Правобережной Украине
в XVIII – первой половине XIX вв.» опублікована посмертно у 1968 р. за безпосередньої
участі В. О. Романовського (написав передмову та здійснив наукову редакцію).
32
Смирнов Павло Петрович (1882–1947) – історик, дослідник соціально-економічної
історії Московщини XVI–XVII ст. Учень М. В. Довнар-Запольського. Приват-доцент
Київського університету (1912–1920), а згодом професор кафедри історії (1919). У 1923 р.
заарештований і засуджений на процесі «ЦД», а потім засланий до Туркменістану. Працював у Середньоазійському Державному університеті у Ташкенті (1927–1934). З 1938 р.
професор Історико-архівного інституту.
33
Яницький Микола Федорович (1891–1979) – історик, бібліограф, книгознавець.
Закінчив Київський університет св. Володимира, учень М. В. Довнар-Запольського. При-
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ват-доцент кафедри російської історії Київського університету. За працю «Экономический
кризис в Новгородской области ХVI века (По писцовым книгам)» отримав золоту медаль
(1915, передрук 2007). У 1919–1921 рр. викладав у Таврійському університеті (Сімферополь). Згодом жив і працював у Москві.
34
Йдеться про працю Г. М. Білоцерковського «Тула и тульский уезд в XVI и XVII
веках» (К., 1915).
35
Йдеться про Павла Костянтиновича Федоренка (1880–1962) – архівіста, історика, педагога. Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. У 1916–
1930 рр. викладав у Чернігівському учительському інституті. Брав участь у діяльності
Чернігівського наукового товариства і Чернігівського інституту краєзнавства. У 1923–
1934 рр. працював у Чернігівському губернському (з 1925 р. – крайовому) історичному
архіві. Член АК ВУАН і ЦАУ. 1939 р. засланий на 5 років до Казахстану. В Україну повернувася 1945 р. З 1948 р. по 1954 р. – зав. відділу і заст. директора музею Корсунь-Шевченківської битви. Реабілітований у 1959 р.
36
В перекладі з німецької – Руська Правда. Всього упродовж 1910–1913 рр. вийшло
чотири томи цієї праці німецькою мовою.
37
Гьотц (Гетц) Леопольд Карл – профессор Бонського університету, детально опрацював текст Руської Правди. Надзвичайно цінними є його коментарі до тексту, які базуються на висновках всієї попередньої історіографічної думки щодо Руської Правди. Das
russische Recht (Руська Правда) 1910–1913, 4 томи.
38
Ярошевич Осип (Йосип, Юзеф, Юозас) Бенедиктович (1793–1860) – литовський
історик, юрист. Закінчив Віленський університет (1815), а з 1826 р. по 1831 р. – професор,
вів курси права і статистики. Публікував статті з історії Литви, які згодом поклав в основу
3-х томного видання. Займався проблемами соціально-економічного, правового і культурного розвитку країни.
39
Повна назва праці – «Obraz Litvy pod jej cywizacy, od czasow najdawniejszych do
konca wieku XVIII». – Cz. 1–3. – Wilno, 1844–1845 (Огляд Литви від найдавніших часів до
кінця XVIII ст.).
40
Лучицький Іван Васильович (1845–1918) – історик і громадський діяч. Після закінчення історико-філологічного факультету Київського університету (1866), працював у
ньому приват-доцентом (1870). З 1877 р. – професор кафедри всесвітньої історії. Один із
фундаторів Історичного товариства Нестора-літописця. Головні праці присвячені соціальноекономічній і культурно-релігійній історії Франції, а також соціально-економічній історії
Лівобережної України XVIII ст. З 1877 р. гласний Київської міської думи. З 1907 р. працював
в Петербурзі: викладав на Вищих жіночих курсах, брав активну участь у діяльності української громади в Державній думі. Належав до партії кадетів. З 1908 р. чл.-кор. Петербурзької АН. Утворив науковий гурток «бродників», члени якого ставили собі за мету
поєднання наукової і громадської діяльності. У 1913 р. на честь 50-річчя наукової діяльності
обрано почесним членом Петербурзького університету і нагороджено премією Академії
моральних і політичних наук (Париж).
41
Карл Маркс (1818–1883) – філософ, економіст. Його наукові твори та економічні
дослідження сформували основу комуністичного і соціалістичного руху. Основоположник
марксизму (філософського, економічного і політичного вчення, відомого як діалектичний
матеріалізм або діалектичний та історичний матеріалізм).
42
Ардашев Павло Миколайович (1865 – після 1923) – російський історик, спеціаліст з
історії Західної Європи. Закінчив Московський університет. Професор Юр’ївського (1901–
1903), Київського (1903–1917), Сімферопольського (1921–1923) університетів. З 1923 р.
викладав у Вітебському педагогічному інституті.
43
Грушка Аполлон Аполлонович (1869(70) – 1929) – російський філолог-класик, спеціаліст у галузі історичної граматики латинської мови, римської поезії. Професор Московського університету історико-філологічного факультету. Чл.-кор. АН СРСР (з 1928 р.).
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Олександр Безручко
ТАЄМНИЦІ ЩОДЕННИКІВ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
Оприлюднення епістолярної спадщини видатного українського кінорежисера і письменника О. П. Довженка пильно контролювала його дружина Ю. І. Солнцева, яка під час підготовки до публікацій щоденників
митця вилучала із них багато фрагментів. «За життя відомий історик і теоретик кіно Юхим Самойлович Левін, який мав, за заповітом Ю. Солнцевої, дозвіл публікувати «Щоденник», мені казав, – згадував Роман Корогодський, – що київське видання зроблено з купюрами. І одну подарував
мені для публікації»1.
Р. Корогодський подав у своїй книзі «Довженко О. П. Господи, пошли
мені сили: Щоденник, кіноповісті, оповідання, фольклорні записи, листи,
документи» вказаний вище подарований уривок із щоденника О. Довженка:
«7–ХІ, Москва. Учора о десятій вечора приїхав додому. Мій дім у Москві.
Ще здалека побачив у вікно величну казкову споруду – університет. На
темному фоні неба, освітленій ілюмінаторами, він підносивсь над вогнями
столиці нашої, як велетенське диво. Зустріла мене на вокзалі Юлюша,
красива і дбайлива, як завжди. І Юра Тимошенко. Дома свято. Я почував
свій дім і весь був, як хлопчик колись перед святом. Одне вікно у нас, як се
водиться вже кілька років, закрите великим портретом Сталіна. Світло,
чисто. Ще й подарунки приготувала для мене моя Юлюша, тільки втомилася
вона. Коли почав читати їй свої враження від самольоту, вона заснула. У
мене під кінець почало кружитись в голові. Спав погано. Знову болить аорта
і я кашляю. Може й кашель від серця, хтозна. Зараз шоста година ранку. Я
пишу, сидя один на чистому ліжкові. Свято революції. Далеко десь Каховка.
Далеко все і майже всі дорогі мої люди і водночас близько у серці їх ношу,
як дорогоцінні дари, осіннє листячко з київського саду»2. Зрозуміти логіку
Ю. Солнцевої, яка вилучила цей аркуш із записників свого чоловіка, важко.
Невже їй не сподобалась рядки, в яких повідомлялося, що вона заснула, не
дослухавши враження О. Довженка від літака?
Ю. Солнцева майже тридцять років була поруч із О. Довженком, а після його смерті понад тридцяти років була «спадкоємицею» його творчого
спадку. З одного боку, вона допомагала йому вижити в тяжкі хвилини життя,
допомогла зберегти та примножити його славу. А з іншого боку – хіба
нащадки не оцінили б велич Довженкового таланту без зусиль Юлії
Іполитівни? Можливо б у такому випадку не доводилося б відновлювати і
реконструювати цілі пласти життя митця.
У рамках реалізації проекту «Полум’яне життя Олександра Довженка» українсько-російської міждержавної комісії з питань повернення архівної
спадщини кінорежисера і письменника українською групою фахівців
(Скрипка Л. В., керівник, Тримбач С. В., Безручко О. В.), було з’ясовано,
що у ЦДАЛМ зберігаються його щоденники лише з 1939 р. Приємна новина – невдовзі будуть розсекречені матеріали про думки О. Довженка, його
творчі плани, сподівання, враження протягом 1939–1941 рр., погана – сподівання побачити записники митця тридцятих років не справдилися. Отже,
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«книжечки спостережень і роздумів» Олександра Довженка 1929–1938 рр.
знищила Ю. Солнцева, дружина і найбільшій товариш митця на знімальному майданчику і в житті, яка окрім користі принесла багато поганого.
Саме вона розсварила О. Довженка із М. Бажаном, І. Савченком та
багатьма українським митцями. «Первым об отрицательном влиянии
жены на жизнь и характер Александра Петровича заговорил любимый
его актер П. Масоха, – розповідав М. Шудря, – Актер рассказал о том, о
чем никто до него не говорил: «Солнцева, к сожалению, внесла ощутимые
изменения в характер, поведение, вкусы, помыслы и (главное) в творчество своего мужа, знаменитого художника и великого человека… Мы столкнулись с довольно враждебной к нам (членам съемочной группы фильма «Земля») особой, которая, как оказалось со временем, ненавидела нас,
я бы сказал, великодержавной ненавистью русской шовинистки»3.
Завдяки одному із «секретних агентів» НКВС можна довідатися, що
ж насправді думали українські митці, друзі О. Довженка, про його дружину. Так, зокрема, 17 вересня 1940 р. Ю. Яновський називав дружину свого
товариша «проклятая Юлька», оскільки «Солнцева, презирая и ненавидя
украинскую культуру, все время тянет Довженко в сторону русской
культуры, отталкивает его от украинских писателей и вообще от украинцев…Но «эта ехидна Юлька умна, она понимает, что вырвать Довженко
из украинской почвы нельзя, он сразу зачахнет, так как жив только
украинскими соками…поэтому она не уводит его от украинской культуры, а наводит на него русскую культуру, даже в мелочах: ссорит с друзьями–украинцами и сводит со своими друзьями-русскими». По словам Яновского, Солнцева «делает Каиново дело» она разрушает Довженко изнутри…Он понимает это и тяжело переживает свою трагедию»4.
Отже, усталений штамп про Ю. Солнцеву, як вірну дружину і соратницю по кіномистецтву, яка приносила лише гарне в його життя, принаймні,
дещо неточний. Люди, які знищують або переписують щоденники своїх
близьких, виконують чийсь наказ, або ж намагаються щось приховати у
власних стосунках.
Про що могло йтися в тих щоденниках, які так ретельно оберігала
Юлія Іполитівна? Йдеться, зокрема, про свідоцтво про шлюб О. Довженка з нею у 1928 р. Пікантність цієї ситуації в тому, що Олександр Петрович до 1955 р. був в офіційному шлюбі із Варварою Довженко (дівоче
прізвище Крилова). Див. док. № 1.
Наприкінці 20-х рр. ХХ ст. одружений Довженко познайомився із молодою, але вже досить знаменитою актрисою Ю. Солнцевою, зоряним
часом якої була роль Аеліти в однойменному фільмі. Потрібно відзначити,
що майже до кінця життя вони не були в офіційному шлюбі, і лише незадовго до смерті Олександра Петровича Юлія Іполитівна наполягла, аби
він розірвав шлюб із Варварою Довженко (Криловою) і оженився на ній.
Причини очевидні – спадок Довженка, причому не лише дача в Передєлкіно, яку вона продала після смерті чоловіка, але, і це здається найголовнішим, можливість розпоряджатися його творчим доробком, що принесло їй чималий зиск.
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У щоденнику Ю. Солнцевої про їхнє одруження 1928 р. жодного рядка не написано, а знищивши тогочасні щоденники О. Довженка, Юлія Іполитівна не дозволила зрозуміти мотиви цього довженківського вчинку.
Завдяки Олександру Петровичу вона побувала за кордоном, куди він
їздив з метою вивчення специфіки звукового кіно: «В 1930 году совместно
со своим мужем кинорежиссером Довженко А. П. находилась в творческой командировке за границей, посетив Англию, Францию, Германию и
Чехословакию»5. У трофейному фонді французької розвідки «Сюрте»
віднайдено справу на мікроплівці «Відомості по перевірці політичної «благонадійності» членів Одеської кінематографічної студії, які тимчасово
перебувають у Парижі – росіян Довженка Олександра і Юлії Солнцевої»6
від 25 серпня 1930 р., в яких зафіксовано деталі закордонного відрядження у 1930 р. О. Довженка, Ю. Солнцевої, Д. Демуцького та С. Ореловича.
Цікаво, що серед розсекречених документів СБУ є один, в якому
О. Довженка та Ю. Солнцеву українські спецслужби не бажали випускати за кордон, оскільки вважали, що «ДОВЖЕНКО с распростертыми объятиями будет принят за кордоном, где попытаются его соответствующим
образом использовать. Есть опасения, что обратно ДОВЖЕНКО может
не вернуться, а потому считаем нужным ДОВЖЕНКО в выезде за границу отказать. Поездка СОЛНЦЕВОЙ абсолютно никакими соображениями не вызывается. Ей также в выезде следует отказать»7. Оскільки
вони все ж таки їздили туди, то дозволити цю подорож могло лише високе
партійне або галузеве керівництво. Отже перспективність пошуків у цьому
напрямі відповідних документів безперечна. Можливо, щоденники О. Довженка містять розгадку й цієї таємниці.
Не останню роль у переїзді Олександра Петровича у Москву 1933 р.
відіграла Ю. Солнцева, яка, принаймні до кінця тридцятих років, була
прописана в Москві по вул. Герцена, № 47, кв. 248. Вона в цьому випадку
врятувала О. Довженка, який у столиці, знову ж таки з подачі дружини,
зустрічався з Й. Сталіним, і, заручившись його підтримкою, почав працювати над «Аероградом».
Якраз Ю. Солнцева вирішувала, що із щоденників О. Довженка можна друкувати, а що залишити в закритому фонді РДАЛМ.
Перші записи в Довженкових щоденниках датуються 6 березня
1942 р. Вони зроблені у Ворошиловграді (нині Луганськ). Вперше його
записні книжки під назвою «Із записних книжок воєнних літ» були надруковані в № 3 і 4 журналу «Дніпро» за 1958 р., потім під назвою «Щоденник» у № 7–12 журналу «Дніпро» за 1962 р. Піком публікацій «Щоденників» став 1989 р. – № 4–8 журналу «Дніпро», «Культура і життя» за 12
лютого, «Літературна газета» за 15 лютого, «Літературна Україна» за 2
лютого і 14 вересня. Проте й ці публікації не були повні. Надзвичайно
цікавою в цьому аспекті була тогорічна публікація Ю. Левіна в № 9
журнала «Искусство кино»9, де було показано, що не друкувалося. В книгах щоденники друкувалися в п’ятитомниках творів О. Довженка – 1966
і 1985 рр. Найповніший досі варіант щоденникових записів митця представлено Р. Корогодським в книзі «Довженко О. П. Господи, пошли мені
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сили: Щоденник, кіноповісті, оповідання, фольклорні записи, листи,
документи»10 .
Проте повного варіанту щоденників О. Довженка ще не оприлюднено. Останньою надією для довженкознавців на нові відомості є копії записників, що зберігаються у архівах спецслужб, сподіватися на це є певні
підстави. У такому випадку маємо хоча б теоретичні шанси в майбутньому довідатися, що хвилювало митця у найбільш плідні для нього тридцяті роки минулого сторіччя. До архіву ФСБ українських фахівців не допустили, проте й у відкритій частині РДАЛМ чекали знахідки.
У фонді 2081 РДАЛМ було віднайдено автограф О. Довженка, який
можна ідентифікувати як недруковану раніше сторінку із щоденника митця від 5 травня 1940 р. Документ має декілька закреслень слів іншим чорнилом (ймовірно, це зроблено Ю. Солнцевою перед передачею до архіву),
проте нам вдалося відновити оригінальний довженківський текст.
Завдяки цьому документу можна з’ясувати, що найбільш повна і ґрунтовна автобіографія 1939 р. кінорежисера була необхідною тогочасною
формальністю для його вступу до лав КП(б)У, в якій, після злиття «боротьбистів» із Компартією України, певний час перебував митець, проте
за досить дивних обставин був виключений із неї.
Прослідкуємо історію цього питання. В автобіографії 1939 р. О. Довженко описав свій вступ до Компартії наступним чином: «На початку
1920 року під час партійного тижня я вступив до партії боротьбистів. Цей
вступ, неправильний і непотрібний, відбувся у такий спосіб. Я дуже хотів
поступити до Комуністичної партії більшовиків України, та вважав себе
негідним переступити її поріг. Тому я вступив у боротьбисти, неначе як
у підготовчий клас гімназії, яким вона, звісно, не була ніколи, і сама думка
про таке порівняння, пам’ятаю точно, наскільки мені зараз здається зараз
абсурдною. Та це було. Через кілька тижнів партія боротьбистів улилася
в КП (б)У і, таким чином я став членом КП(б)У»11. Якщо в п’ятитомнику творів митця 1964 р. «Автобіографію» було подано повністю, то через
дев’ятнадцять років цього фрагменту в ній вже не було.
Що ж намагалася приховати Ю. Солнцева, і чому О. Довженко, виключений із компартії за втрату партійних документів (вони потім теж несподівано віднайшлися за шафою), залишався безпартійним?
Протягом майже двох десятиліть Олександр Петрович не наважувався поновитися в партії, передусім, остерігаючись так званих «чисток»,
під час яких ретельно перевіряли біографії. І в цьому був певний сенс,
адже, як зазначено в нещодавно розсекречених документах із ГДА СБУ,
О. Довженко боявся, що «на Україні його б охоче «з’їли», а може бути
«посадили», тим більше, що він був і в боротьбистів, і у Вапліте, тобто був
зв’язаний з націоналістичними колами»12.
Спецслужби дійсно мали компрометуючі свідчення на митця: «Арестованный – активный участник антисоветской украинской националистической организаци бывший протодьякон УАПЦ В. В. Бобиенко показал:
«Я лично был знаком с А. П. Довженко… Слышал его выступления на
митингах в Сосницком народном доме летом. Он тогда выступал от име211
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ни партии украинских соцреволюционеров, стоял на позициях самостийности Украины, агитировал за Центральную раду…
Помню разговор в саду. Довженко говорил о свежем слиянии партии
боротьбистов с КП(б)У. В результате этого слияния А. П. Довженко из
боротьбистов попал в члены КП(б)У… Он провел такую мысль, что если
вся украинская интеллигенция пойдет в члены КП(б)У, то там окажется
большинство из украинцев и это большинство сможет повернуть политику партии в интересах Украины, что таково мнение всех боротьбистов,
вступающих в ряды КП(б)У.
Кажется, при первой же чистке партии его исключили из рядов
КП(б)У. Потом и отец его, и товарищи, среди которых авторитет
А. П. Довженко стоял высоко, с восторгом говорили о его блестящей
дипломатической карьере (Варшава, Берлин), о его непосредственной
дружеской связи с Шумским. Помню, говорили о том, что от
А. П. Довженко зависит возвращение белоэмигрантов на Украину»13.
Як видно із виявленого документа (див. док. № 2) Довженкові, незважаючи ані на дружбу із всемогутнім Й. Сталіним, ані орден Леніна, ані
успішне завершення «Щорса», стати комуністом не дали: «По студії серед людей полізли гадючі різні балачки. Видно, їм страшенно не хотілося,
щоб я був членом партії»14 Довженкова дружина і помічниця Ю. Солнцева вважала, що на Україні Довженка цькували, тому що «вони не терплять людей, які піднімаються вище середнього рівня»15.
Згадуваний у документі Миша, якому О. Довженко дав передрукувати на фабриці автобіографію – Михайло Борисович Вінярський, режисер
науково-популярних і художніх фільмів, найбільш відомі серед яких «Тінь
біля пірса» (1955) та «Координати невідомі» (1957). Студент вдіківської
майстерні С. Ейзенштейна М. Вінярський потрапив на практику до знімальної групи «Аероград»16. Навчання у Олександра Довженка тривало й після
закінчення ВДІКу – Михайло Вінярський потрапив до РЛККФ. Як зазначав
сам О. Довженко у серпні 1936 р.: «Я прийняв таких людей, як: Дробищенка,
Галинского, … Дробинського, Іщенка, Крикуна, Сасіма, Шопіна і
Вінярського»17 . Як найбільш підготовлений, М. Вінярський разом із
Ю. Солнцевою отримав право на постановку першої картини «Вінсунська
республіка» та «Як гартувалася сталь»18.
Після закриття РЛККФ, художній керівник Київської кіностудії О. Довженко намагався впроваджувати програму максимального сприяння національно свідомій творчій молоді: «Що ж треба для здійснення цієї програми? Перше – необхідно, щоб колектив студії дружньо зустрів нових
режисерів (тт. Ігнатовича, Кучвальского, Зімгано, Вінярського і інших),
і по-більшовицькому допоміг їм у створенні картини»19. Серед молодих
режисерів, які активно прогресували в той час потрібно відзначити М. Вінярського: «Багато хорошого можна сказати про режисера Вінярського. В
1940 р. він поставив художній нарис «Херсонес». Поетична мова нарису,
знання «ремесла» дає підстави говорити про режисера Вінярського як про
талановитого творчого працівника. Тепер Вінярський разом з автором
працює над сценарієм «Командири» – про виховання середніх і мо212
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лодших командирів Червоної Армії»20 . Зав. сценарним відділом Київської
кіностудії О. Сирота зазначав: «Закінчив свій сценарій «Стеля миру» т. Вінярський. Студія сценарій прийняла. Це строго сюжетний, романтичний
сценарій про наших радянських стратонавтів. Це сценарій про нових людей, що вміють революційно мислити і глибоко – людяно відчувати, про
любов і дружбу радянських людей»21.
Не викликає сумнівів, що такий відданий О. Довженкові учень як
М. Вінярський не міг бути причетним до передачі рукопису автобіографії
недоброзичливцям майстра, які, до речі, через півтора роки після зазначених подій домоглися зняття О. Довженка із посади художнього керівника
кіностудії. Тим більше, що О. Довженко продовжував листування із
М. Вінярським під час війни та після демобілізації. У ЦДАМЛМ України
в закритій частині «Архіву О. П. Довженка» зберігаються три фотокопії
листів Олександра Петровича йому, які були передані із РДАЛМ, ф. 2081,
оп. 1, спр. 689. Отже, можна побачити, що Ю. Солнцева засекретила доволі безневинні листи. Див. док. № 3, 4, 5.
О. Довженко пережив страшний погром свого сценарію «Україна в огні», твору, написаного кров’ю серця. Сталінські слова лунали як вирок: «Сценарій «Україна у вогні» – це спроба ревізувати ленінізм, це вилазка проти
нашої партії, проти Радянської влади, проти колгоспного селянства, проти нашої
національної політики. Книга показує ворожу ідеологію автора»22.
О. Довженка не заарештували, проте зняли з усіх посад, вивели із
усіх комітетів і навіть «відкріпили» від так званої Кремлівської лікарні.
З цього приводу Голова Комітету у справах кінематографії при РНК СРСР
І. Большаков був вимушений звернутися до Секретаря ЦК ВКП (б)
А. Щербакові (див. док. № 4). На документі стоїть рукописна резолюція,
що 7 червня т. Щербаков ознайомився23.
«Директор Київської кіностудії сказав йому: «Ви, Олександр Петрович, на Україні не існуєте, вас немає і не передбачається, щоб ви знову
з’явились. – звітував один із «секретних співробітників» НКВС. – Далі
«Запорожець»* сказав, що як він не боровся з собою, він ніяк не може не
написати Сталіну про те, що його сценарій «Україну в огні» читали всі
українські керівники і хвалили його»24.
В. Іванов детально описав трагедію Довженка, який після закінчення
війни не міг повернутися в Україну: «Тужив Олександр Петрович за Україною, за Києвом. Кожне слово і звістка відтіля були йому дорогі. Бувало,
дзвониш з Київського вокзалу Олександру Петровичу. Він запитує: «А що
ви зараз робите?» і як за домовленим паролем відповідаєш: «Нічого». А у
відповідь: «Ну, тоді приїздить прямо до нас, снідати». І починалися розпити,
докладні про кожну людину, про кожне дерево, про садівників і квіткарів»25.
Одним із учнів, з ким О. Довженко спілкувався, був М. Вінярський. До
війни О. Довженко зібрав унікальну бібліотеку, яку під час евакуації не
зміг забрати. Після війни уцілілі книги М. Вінярський частинами передавав
учителю в Москву.
*

Оперативне псевдо О. П. Довженка.
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Згадувані у листі Александр Валентинович – директор Київської студії
художніх фільмів Олександр Валентинович Горський; Иван Сергеевич –
в майбутньому відомий український кінознавець, а на той час керівник
сценарного відділу Київської студії художніх фільмів Іван Сергійович Корнієнко, з ким О. П. Довженко познайомився під час роботи на Київській
кінофабриці в другій половині тридцятих.
О. Довженко постійно слідкував за мистецьким життям в Україні:
«Сердечно радувався книжкам Гончара, новим поезіям Малишка, Рильського. Постійно тужачи по Києву, Олександр Петрович сподівався, що
незабаром повернеться в Київ і на Київську студію. Але переїзд у Київ не
здійснювався. Кілька разів Олександр Петрович приїжджав у Київ спеціально з цього приводу. Але десь, скоріш за все, не знаходилося потрібного
рішення. Приїзди Олександра Петровича в Київ були зондуванням ґрунту
для переїзду і розрядкою його ностальгії»26. Проте, на жаль, шлях йому на
Київську кіностудію був закритий. Більш того, не був запущений фільм
М. Вінярського «Стеля світу», художнім керівником якого був О. Довженко.
О. Довженко мріяв про власний будиночок у Києві, надзвичайно цікаву історію про його майбутнє розташування вилучили цензори: «В один із
приїздів ми заїхали в глуху вулицю, недалеко від Печерського моста (на
правому березі Дніпра), де на високій кручі, під церквою Івана Ковнера,
серед чагарників була площадка. На цій площадці Олександр Петрович
хотів поставити будиночок з двох кімнат та кухні. Одну кімнату, як говорив Олександр Петрович, для Юлії Іполитівни, іншу для себе і гостей. На
листку папера він малював ескіз хати й відміряв кроками її розміри. Ми
з Мішуріним забивали кілочки в зазначені ним крапки, плануючи хату.
Правда, кращого місця не можна було вибрати на усьому узбережжя
Дніпра.
Якось після смерті Олександра Петровича ми туди привезли А. Малишка і Л. Забашту, і вони підтвердили, що таке місце міг вибрати тільки
Довженко: Тут, у цьому будинку, він припускав написати велику книгу про
мистецтво, про своє життя в мистецтві»27.
Допомогою О. Довженку в написанні книги про власне «життя в мистецтві» повинні були стати записники митця, його щоденники різних років.
Після передчасної смерті чоловіка Ю. Солнцева зробила все, аби правдива книга про його життя не була написана не тільки за її життя, а й протягом дії заборони на доступ до архівних документів. Віднайдені автентичні
записні книжки Олександра Петровича допоможуть завершити правдиву
книгу про нього.
У своїх спогадах Ю. Солнцева бідкалася: «Как жалко, что он выбросил две-три свои записные книжки в тот страшный день, когда Сталин
ему сказал: «Если бы Вы не были Довженко, я поступил с Вами по-другому»28. Можливо в ті страшні часи Довженко дійсно знищив дві або три
свої записні книжки, проте де ж тоді решта? І скільки його щоденників
власноруч знищила Юлія Іполитівна?
Після зникнення справжніх щоденників Олександра Довженка, Юлія
Солнцева почала творити власну історію, ніскільки не турбуючись про
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додержання правдивості у викладенні фактів. Крім того, «вірна дружина і
соратниця» інколи дозволяла собі применшувати значення митця у створені фільму «Щорс».
Так, ситуацію із претендентом на роль Щорса «М.» Ю. Солнцева в своїх спогадах інтерпретувала два рази і обидва із значними порушеннями
правди. У першій версії їх вона стверджувала: «Так случилось в нашей
жизни, что мы с Александром Петровичем никогда не ссорились. У нас
были столкновения только по работе. Одно из них было по «Щорсу»29.
В другій версії цієї історії Юлія Іполитівна роз’яснювала, що ж це було за
зіткнення: «Довженко пошел жаловаться на меня директору Киевской студии. – Я уезжала на Буковину, снимала фильм. Довженко начал снимать
«Щорса» без меня»30 .
Залишимо поки що без коментарів її фразу про скаргу О. Довженка,
а звернемо увагу на те, що він розпочав знімати «Щорс» у 1937 р., а Буковину, куди ніби-то вона їздила на зйомку, було приєднано до СРСР лише у
вересні 1939 р. Власний фільм «Буковина – земля українська» Ю. Солнцева зробила у 1940 р.31, тобто вже після здачі «Щорса» Й. Сталіну. Отже,
змальований нею перебіг подій неправдивий.
Ю. Солнцева згадувала, що «приехав на первый день съемки, я увидела на коне толстозадого актера М.» 32. Асистент О. Довженка Л. Бодик
описав цю ж ситуацію наступним чином: «Настав березень – останні зимні
дні (1937 р. – О. Б.). Як завжди, в найвідповідальніший момент Олександр
Петрович виніс точну і ясну ухвалу: виїхати до Чернігова на зйомки батальних сцен з найбільш підхожою кандидатурою на роль Щорса – молодим артистом Київського театру імені Франка Миколою Макаренком.
– Якось недобре звучить у мистецтві – взяти на роль Щорса з місячним іспитовим терміном. Недобре! Але я не впевнений, що Макаренко
подужає цю роль, – казав Олександр Петрович. – Будемо шукати, а час
покаже, на чиєму він боці»33.
Отже виходить, що перший виконавець Щорса – двадцятичотирьохрічний актор Київського драматичного театру ім. Івана Франка Микола
Костянтинович Макаренко (19.12.1912 – 08.12.1982) і є тим «товстозадим
М.»? У другій версії своїх спогадів Ю. Солнцева назвала цю кандидатуру: «Узнав, что Довженко болен, я бросила свою самостоятельную работу
и перешла опять к нему. Первое, что бросилось в глаза – на коне во дворе
студии сидел с моей точки зрения очень слабый актер Макаренко, который с 1938 года до сего времени ничего не сделал талантливого»34.
Під час уважного читання спогадів людей, що працювали під орудою
Довженка, зокрема асистента Л. Бодика, привертає увагу на незрозумілий з першого погляду епізод: «Під час літніх зйомок 1937 року до Олександра Петровича завітала його дружина Юлія Іполитівна Солнцева та
керівник «Українфільму» Марко Петрович Ткач. Олександр Петрович
почував себе погано – з’явилися перші ознаки грудної жаби…»35.
Отже, під час напружених зйомок літа 1937 р. біля хворого О. Довженка справді не було його цивільної дружини і асистентки, яка закінчить «Щорс» в якості співрежисера, Ю. Солнцевої. Крім того, із контек215
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сту вищенаведеної цитати видно: перше – вона тривалий час була відсутня на знімальному майданчику дуже важливого для її чоловіка фільму;
друге – «завітала» до нього із керівником «Українфільму» для вирішення
питань, що навряд були пов’язані зі «Щорсом»; і третє – Юлія Іполитівна
невдовзі поїде вирішувати якісь більш нагальніші питання. Знову неправда – Ю. Солнцева кинула свою самостійну роботу не в 1937 р., а лише на
початку 1938 р.
У подальших тведженнях Ю. Солнцевої теж багато незрозумілого,
оскільки Макаренко, за її словами «был кряжист и конь никак не воспринимался со всадником. Макаренко был велик, у него была толстая фигура. Сам был медлителен и никак не подходил к тому Щорсу – взволнованному, яростному и могучему»36.
Це знову не відповідає дійсності, бо Макаренко не був кряжистим
і «товстозадим», що й можна побачити в фільмі «Щорс», де після зняття
з головної ролі, він зіграв одного з командирів.
Можливо, Ю. Солнцева мала на увазі справді кряжистого артиста
Миколу Дмитровича Мордвінова (15.02.1901 – 26.01.1966), який пробувався на роль Щорса після М. Макаренка.
Л. Бодік описував цю ситуацію наступним чином: «Із Ростова викликали артиста Мордвинова на роль Щорса. Блискучий артист, але за віком
і зовнішнім виглядом він ніяк не підходив до цієї ролі. Мордвинов сам це
прекрасно розумів. Побоювання Олександра Петровича щодо артиста
Макаренка справдилися. Незважаючи на щоденні репетиції, молодий артист не міг осягнути в усіх деталях образ легендарного полководця. З Києва приїхав директор кіностудії з кількома асистентами режисера. Довженко пояснив їм, як він розуміє образ Щорса, і асистенти роз’їхалися по
всіх усюдах шукати виконавця» 37.
Ю. Солнцева ж приписала зняття з ролі «Щорса» М. Макаренка собі:
«Уговорить Довженко заменить Щорса было довольно трудно. Если Макаренко останется, я считала, что картина будет провальна. Я поняла,
что действовать нужно дальше и как можно скорее» 38.
Юлія Іполитівна в обох варіантах своїх спогадів згадувала про скаргу
митця на неї директору кіностудії. Ця скарга режисера-орденоносця
О. Довженка директору кіностудії С. Ореловичу на асистентку, яка навіть
не працювала в його фільмі, виглядає, принаймні, дивною. Тим більше, як
відзначали чекісти, С. Ореловича він «терпеть не мог и считал его фальшивым человеком и позером»39.
Гірше всього, що у спогадах Ю. Солнцевої знаний кінорежисер змальовується безпорадним неврастеніком: «Довженко был предельно раздражен и побежал к директору: «Солнцева мешает мне работать». Не знаю,
что ответил Довженко директор, но он меня не вызывал. Неудовольствие
друг другом длилось 2–3 дня, но потом Довженко согласился и был взят на
эту роль Самойлов, который, по-моему, прекрасно сделал эту роль»40.
Проте Л. Бодік згадував, що після М. Макаренка «Щорсом» став артист Московського художнього театру імені Горького А. Кисляков (який,
з його слів, теж не був «товстозадим» – «Це була струнка людина на виг216
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ляд років тридцять, хоч насправді йому було вже до сорока»41), а не Є. Самойлов, як стверджувала Ю. Солнцева.
Так, зокрема, в газеті «Кино» 29 вересня 1937 р., Ю. Борисов повідомляв, що на зйомках фільму «Щорс» «Аркадий Николаевич Кисляков, артист Московского художественного театра, ежедневно с утра, несмотря
на жару, натягивает походный костюм Щорса»42. Саме А. Кислякова після
хвороби (жовтень 1937 р. – січень 1938 р.) О. Довженко змінив на Є. Самойлова, про що можемо прочитати в справі-формулярі «Запорожець»:
«Артист Кисляков, который раньше играл Щорса, не нравится Довженко.
Замена артиста вызовет необходимость пересъемки если не всех сцен,
где заснят Кисляков, то во всяком случае тех мест, где Кисляков снят
крупным планом»43.
Отже, знову неправда в спогадах Ю. Солнцевої. Тим не менше, вона
в деяких випадках виручала О. Довженка і допомагала йому знайти найкращий вихід із складних ситуацій, проте, і на це потрібно звернути увагу,
коли це було вигідно в першу чергу їй.
Чим же насправді займалася Ю. Солнцева під час зйомок фільму
«Щорс» допоможе розібратися копіткий аналіз архівних джерел і тогочасної преси. У 1936–1937 рр. вона разом із М. Вінярським працювали над
сценарієм «Вінсунської республіки»44 («присвячений одному з надзвичайно яскравих і героїчних епізодів боротьби українського трудового селянства
проти денікінщини за радянську владу»45 ), а в 1937–1938 рр. – «Як
гартувалася сталь»46, що були включені керівництвом до тематичних планів
Київської кіностудії.
Незрозумілим видавався статус Юлії Іполитівни в цих постановах, як
і причини того, що офіційно вона почала працювати в «Щорсі» лише з 7
травня 1938 р.47, тобто після остаточного закриття режисерської лабораторії О. Довженка.
Здавалося незаперечним, що найбільш близька учениця, яка переймала кінематографічний досвід безпосередньо на знімальних майданчиках майже всіх фільмів О. П. Довженка, а це, зважаючи на його педагогічну
парадигму, було найбільш плідним і корисним навчанням; помічниця, яка
виросла з асистентки до співрежисера, а потім і самостійного режисерапостановника, Ю. Солнцева повинна була, принаймні, висвітлити всі особливості свого кінонавчання під орудою свого чоловіка. Та цього не сталося.
Виявляється, Юлія Іполитівна, яка поіменно знала всіх учнів О. Довженка, складала списки людей, які мали право друкувати свої спогади про
вчителя. На жаль, така «селекція» не дозволила багатьом митцям,
і, насамперед тим, які навчалися в тридцятих – на початку сорокових років,
висвітлити особливості тогочасної педагогічної діяльності Олександра
Петровича. Однією з причин цього було небажання Ю. Солнцевої афішувати своє учнівство в РЛККФ. Цьому існує багато непрямих доказів (листи В. Галицького, початок офіційної роботи в «Щорсі», намагання офіційних запусків із власними повнометражними картинами, засекречення
щоденників О. Довженка тридцятих років). Проте лише нещодавно було
остаточно доведено її учнівство в режисерській лабораторії митця.
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Так, Семен Гец у статті «Вирощувати майстрів радянського кіно»,
надрукованій у серпні 1937 р., доповідав: «Двом дебютантам зі студії
Довженка (тт. Солнцевій, Вінярському) дирекція обіцяє доручити самостійні
картини… їм доручив ГУКФ ставити «Як гартувалася сталь»48. У тридцяті
роки словом «студія» (однокореневе від «студент») використовували для
назви мистецького навчального закладу, яким, без сумніву була майстерня,
студія, або режисерська лабораторія О. Довженка.
Як видно із цього документа, Ю. Солнцева стоїть на першому місті,
хоча в алфавітному порядку М. Вінярський повинен був стояти першим.
Проте на зйомках попереднього фільму «Аероград» вона була асистентом режисера, а Вінярський лише режисером-практикантом, яким опікувалася Ю. Солнцева, про що розповідав С. Тальський умосковській газеті
«Кино»: «Трехмесячная работа студента-практиканта режиссерского факультета т. Винярского в группе режиссера А. П. Довженко дала великолепные результаты. Большое внимание к практиканту со стороны А. П.Довженко, повседневная совместная работа с ассистентом режиссера
Солнцевой создали условия для настоящей плодотворной производственной учебы т. Винярского»49.
У розсекреченому архівом СБУ «Листі 2-го відділу УДБ НКВС УРСР
заступнику начальника ОВ ГУДБ СРСР Петрову про Ю. Солнцеву – дружину О. Довженка» дано їй таку характеристику: «В творческом отношении СОЛНЦЕВА посредственна, но делает карьеру как кинорежиссер
благодаря поддержке мужа ДОВЖЕНКО, который всецело находится под
ее влиянием»50.
Ю. Солнцева дійсно робила кар’єру завдяки протекції О. Довженка,
який допоміг їй запуститися із повнометражним фільмом. Підтвердження
цьому, незважаючи на знищення довженківських щоденників, можна знайти
в «Хроніці сценарного портфеля» Київської кіностудії: «Сценарій «Вінсунська
республіка» пише і ставитиме в Київській кіностудії заслужена артистка
Ю. І. Солнцева. Це буде фільм про героїчну боротьбу селян села Вінсунь
проти білогвардійців»51.
Пікантність ситуації складалася в тому, що на початку 1936 р. над цим
сценарієм працював випускник вдіківської майстерні С. Ейзенштейна М. Вінярський, «Вінсунська республіка» для якого повинна була стати першим
повнометражним фільмом, за котрий він би отримав диплом режисера.
Щоденники О. Довженка могли б роз’яснити, яким чином Ю. Солнцева потрапила в режисерський тандем до М. Вінярського та чому «Вінсунська республіка» і «Як гартувалася сталь» не були поставлені. Можливо проблема не лише в складнощах тогочасних запусків дебютантів, а й у
склочному характері Ю. Солнцевої, що відображено в щоденнику
М. Сідоркіна; або ж, як зазначено в документі з архіву СБУ, її «творча
посередність»52, яка стала очевидною, оскільки її талановитий чоловік у той
час не міг допомогти, тому що був повністю зайнятий зйомками «Щорса».
Показовим видається той факт, що Ю. Солнцева не припинила намагань із запусками власних фільмів навіть під час чотирьохмісячної хвороби чоловіка, коли йому так була потрібна допомога близької людини.
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Підтвердженням цьому може бути агентурне донесення: «За последние
два года у Довженко розвилась сердечная болезнь, которую врачи считают неизлечимой (судя по характеру припадков, это грудная жаба). Довженко работает сейчас с трудом»53 .
А в той же час в газеті Київської кіностудії М. Плисецький рапортував, що в листопаді-грудні 1937 р. (тобто під час лікування хвороби О. Довженка): «В стадії переробок-доробок… «Вінсунська республіка». Як відрадне явище слід відмітити і те, що в 1938 р. вперше… як режисери, працюватимуть тт. Солнцева, Вінярський… Завдання тепер тільки в тому, щоб створити їм найсприятливіші умови для творчої виробничої роботи»54.
Більше того, під час лікування чоловіка дружина не завжди була з ним
поруч, про що можуть свідчити розпачливі рядки митця, який лікувався в
санаторії під Москвою, в листі до дружини в Київ, зафіксовані чекстами:
«Из письма его к Солнцевой: «Мне будет очень тяжело, и я должен выпустить из себя последние силы, чтобы закончить съемку «Щорса»
У такий важкий для хворого чоловіка час дружина не поспішала прийти
на допомогу. До того ж «Вінсунська республіка» була запасним варіантом
Ю. Солнцевої, на першому місці стояв політично вигідний проект «Як
гартувалася сталь».
На початку січня 1938 р., тобто знову ж таки під час лікування хвороби О. Довженка, Ю. Солнцева працювала і над цим фільмом, про що й повідомлялося в студійній газеті: «Досить довгого часу працює студія над
постановою фільму «Як гартувалася сталь». Але робота гальмувала відсутність доброякісного сценарію. Нарешті, було вирішено залучити до роботи над сценарієм письменника І. Бабеля… Недопустиме затягування
роботи над сценарієм у чому винні і Солнцева, і т. Вінярський, треба негайно усунути. Якщо надалі будуть такі темпи роботи над фільмом, це
викликає сумнівів щодо закінчення фільму в цьому році»55.
Сумніви керівництва студії виявилися виправданими – фільм «Як гартувалася сталь» не був знятий режисерським тандемом Ю. Солнцева – М. Вінярський. Не в останню чергу через сварки її з І. Бабелем, про що можна
дізнатися із одного з донесень: «Бабель и Солнцева, работая вместе над сценарием «Как закалялась сталь», не поладили и оговаривают друг друга»56.
Проте до першого офіційного самостійного фільму про Буковину
Ю. Солнцева все-таки встигла попрацювати в «Щорсі». 13 лютого 1938 р.
директор знімальної групи І. Ободинський повідомляв, що «після 4 місячної перерви, у зв’язку з хворобою режисера Довженка, знімальна бригада
фільму «Щорс» з 1 лютого приступила до роботи… Залишилося ще здати
502 кадри… Для успішного виконання виробничого плану дирекція кіностудії має забезпечити бригаду ст. асистентом, який міг би, під керівництвом режисера, самостійно вести репетиції і навіть знімати невеличкі епізоди. Для паралельного монтажу потрібний-монтажер»57. Згадуваним директором асистентом режисера 17 квітня 1938 р. став Гліб Затворницький 58, а Ю. Солнцева лише 7 травня 1938 р., тобто через три місяці після
початку знімального періоду, стала відразу сорежисером постановки
фільму «Щорс»59.
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З боку Ю. Солнцевої це був дуже далекоглядний хід. У квітні 1936 р.
О. Довженко обмовився, що, можливо, не закінчить знімати «Щорс», а надасть можливість комусь із режисерів дозняти цей фільм, а сам почне
працювати над іншим. Цим новим довженківським фільмом повинен був
стати «Тарас Бульба», про що повідомлялося 3 червня 1936 р. в тематичному плані Київської кінофабрики на 1937 р: ««Тарас Бульба» за Гоголем –
ставитиме студія Довженка»60 .
Маленьке зауваження – Київській кіностудії художніх фільмів лише у
1957 р. було присвоєно ім’я О. Довженко, а за двадцять років до того на
Київській кінофабриці функціонувала режисерська лабораторія, або студія, керована Олександром Петровичем.
Певна річ, під час роботи над замовленим вождем «Українським Чапаєвим» О. Довженко не міг активно працювати над іншим фільмом, тому
надавав шанс своїм учням зрушити цей величезний проект із місця. Формально він був би лише художнім керівником, який об’єднував епізоди,
зняті його учнями в єдиний фільм. Проте арешти режисерів-лаборантів та
директора кінофабрики П. Нечеси не дозволили втілитися в життя цьому
цікавому педагогічному експерименту О. Довженка.
Через рік, у жовтні 1937 р., після приходу нового директора Д. Семенова, О. Довженко знову наполіг на включення в тематичний план 1938 р.
фільму «Тарас Бульба»: «На історичні теми буде поставлено (з переходом
на 1939 рік) «Тарас Бульба» (реж. тов. Довженко)»61.
Отже, О. Довженко прямував до наміченого у 1936 р. плану передачу
«Щорса» іншому режисеру. Цим невідомим режисером повинна була стати його дружина Ю. Солнцева, яка на той час мала б поставити повнометражний фільм «Вінсуньска республіка» або «Як гартувалася сталь».
Проте, незважаючи на відсутність власного фільму, вона все ж таки стала
в травні 1938 р. не асистентом, як у попередніх фільмах, а відразу співрежисером. Таким чином, все стало готове для передачі в потрібну мить майже готового фільму «Щорс» Юлії Іполитівні, яка відразу б стала в один
ряд із своїм знаменитим чоловіком.
Проте керівництво не бажало такого розвитку подій, а тому, як повідомляв Народний комісар внутрішніх справ УРСР комісар державної
безпеки 3 рангу Успенський Народному комісару внутрішніх справ СРСР
генеральному комісару державної безпеки Ежову, був зроблений рішучій
крок: «По плану Довженко должен был снимать фильм «Тарас Бульба»,
но его передали без согласования с Довженко И. Кавалеридзе»62.
Щоденники О. Довженка допомогли б підтвердити чи спростувати
вищевикладене і відкрили б таємницю, чому митець не зміг переключитись із «Щорса» на «Тараса Бульбу» ані в 1937 р., ані в 1938 р. Отже, нам
вдалося розкрити таємницю Ю. Солнцевої, яку вона старанно оберігала
багато десятиліть – вона була тим невідомим учнем режисерської лабораторії (студії) О. Довженка. У музеї Київської кіностудії художніх фільмів
ім. О. П. Довженка зберігається список режисерів-лаборантів.
Хто ж серед них був? Пошлемося на свідчення С. Цибульник, що їх
записала Т. Дерев’янко. Ось ці прізвища:
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1.
Сасим Микола Степанович.
2.
Ференц Теодозій Михайлович.
3.
Крикун Григорій Тимофійович.
4.
Дробинський Борис Костянтинович.
5.
Нікітін Юрій Васильович.
6.
Галицький Володимир Олександрович.
7.
Довбищенко Віктор Семенович.
8.
Іщенко Олександр Семенович.
9.
Гольдштейн Буся.
10.
Вершигора Петро Петрович.
11.
Казнєвський
12.
?
Під дванадцятим номером замість прізвища стоїть знак питання. Зі
слів музейних співробітників, С. Цибульник не захотіла з особистих міркувань називати прізвище цього режисера-лаборанта. В результаті пошуків
з’ясовано, що за весь час функціонування режисерської лабораторії, яка
була скоріше навчальним мистецьким об’єднанням, аніж навчальним закладом у звичайному розумінні цього слова, пройшло більше ніж дванадцять учнів – одні приходили, інші залишали, декого в ті лихі часи відвозив
«чорний воронок», проте загальна кількість учнів коливалася в межах
десяти, здебільшого дванадцяти учнів.
Дванадцять учнів називав у своїх спогадах і В. Галицький, єдиний
режисер-лаборант, що наважився написати про своє навчання у РЛККФ
О. Довженка. Проте і Галицький у книзі «Театр моей молодости» та статтях «Возвращаясь в прошлое», «Еще о лаборатории» зумів розповісти про
лабораторію, назвавши лише два прізвища – своє та В. Довбищенка, і
лише під час листування із дружиною репресованого режисера-лаборанта
Т. Ференца Неонілою підтвердив прізвища, названі С. Цибульник – Крикуна, Дробинського, Нікітіна, Ференца, Сасима, Вершигори, Іщенка, Казнєвського. Потрібно звернути увагу на те, що усі дослідники оминали (чи
боялися?) називати прізвище дванадцятого учня.
Навіть О. Довженко у виступі (нещодавно знайденому нами в архіві
на Київській кінофабриці) під час так званої «троцькістської чистки» 1936 р.
не назвав (швидше за все через бажання захистити) серед людей, які
навчаються в режисерській лабораторії, свою дружину Ю. Солнцеву.
Певно, піддавшись на умовини дружини (цей аспект сімейних відносин неодноразово зазначався в нещодавно розсекречених документах з архіву СБУ – «влияние его жены СОЛНЦЕВОЙ, которое, по нашим данным, чрезвычайно велико»63), Олександр Петрович в автобіографії 1939 р.
(як, до речі і в усіх подальших варіантах) жодним словом не обмовився про
існування режисерської лабораторії. Невідомо, який був мотив цих умовин,
можна лише здогадуватися, що Ю. Солнцева аргументувала це питаннями
безпеки чоловіка. Логіка в цих міркуваннях була, адже половину учнів
режисерської лабораторії (М. Сасим, Т. Ференц, Б. Дробинський, Ю. Нікітін
та ін.) заарештували. А в ті страшні часи арешти учнів могли б мати негативні наслідки для долі їхнього вчителя, тобто О. Довженка.
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Не викликає сумнівів те, що саме з подачі Ю. Солнцевої, яка не бажала афішувати своє учнівство в РЛККФ, О. Довженко мовчав про своє
педагогічне дітище. Вона допомогла своєму чоловіку «зрозуміти», що на
деякий час, аби зберегти своїх учнів, про режисерську лабораторію краще не згадувати (як це сталося в «Автобіографії» 1939 р.), а потім, коли
все стане на свої місця, прийде час і його «червоних командирів» – режисерів-лаборантів.
Чому ж Ю. Солнцева не допустила згадування про діяльність РЛККФ
в жодній прижиттєвій автобіографії О. Довженка, а після смерті чоловіка
не друкувала людей, які могли б розповісти про цей педагогічний експеримент митця (учасником якого, до речі, була й вона), жодним чином не
згадала у своїх споминах і не дозволила оприлюднити жодного документа
про режисерську лабораторію в будь-якому із збірників спогадів, які вона
на правах дружини ретельно перевіряла? Більше того, навіть після своєї
смерті вона заборонила оприлюднювати частину архіву Олександра
Петровича, зокрема записники митця тридцятих років.
Справа в тому, що Ю. Солнцева не хотіла називатися ученицею
О. Довженка, адже набагато престижніше було бути на рівних з генієм (як
приклад – відразу співрежисер «Щорса» у 1938 р., тобто майже перед
закінченням проекту, що розпочався у 1935 р.), аніж признаватися, що спочатку ти у нього все-таки навчалася.
Щоденники О. Довженка знищені до 1939 р. тому, що його режисерська лабораторія припинила своє існування у 1938 р., а перший доведений
до успішного закінчення фільм Ю. Солнцева почала знімати у 1939 р.
Для чого ж було засекречувати щоденники 1939–1941 рр.? Бо там
повинні зберігатися записи Олександра Петровича щодо запуску Ю. Солнцевою фільму «Мічурін», зняти який завадила війна. У цьому запуску теж
багато нез’ясованих моментів. Так, 25 квітня 1941 р. завідувач сценарним відділом кіностудії О. Сирота розповідав про найближчі плани: «На
початку травня О. П. Довженко подає студії свій сценарій «Тарас Бульба», і треба вважати, що ще в цьому році буде знята літня натура цього,
важливішого для нашої студії фільму.
У травні буде закінчена робота над літературним сценарієм
«Мічурін» – автори Б. Канєвський та В. Шкловський. Фільм про Мічуріна ми цілком справедливо можемо назвати сучасним і ювілейним тому,
що тільки в умовах радянської дійсності по-справжньому розцвіло обдарування великого Мічуріна, тільки в умовах соціалістичного сільського
господарства боротьба за перебудову природи змогла дати свої справжні
наслідки. Фільм ставитиме режисер Ю. Солнцева»64.
Отже, Ю. Солнцева збиралася знімати фільм «Мічурін» за сценарієм
Б. Канєвського та В. Шкловського. Проте архівний пошук довів, що згаданий вище сценарій був лише прикриттям, а насправді вона збиралася
знімати фільм за сценарієм О. Довженка. Одним із доказів цього є те, що
на обкладинці довженківського сценарію фільму «Мічурін», що зберігається
в Держфільмофонді Російської Федерації, зазначено місце і дата написання: «Київ-Москва, 1941–1946».
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У 1941 р. паралельно із написанням сценарію «Тараса Бульби» О. Довженко працював над сценарієм фільму «Мічурін», запустити у виробництво який Ю. Солнцева повинна була не пізніше 15 червня 1941 р.65
Розсекречення щоденників О. Довженка 1941 р. відкриє можливість
зрозуміти справжні механізми цього феномену. Із позиції сьогодення неетично засуджувати вчинки людей тієї надзвичайно складної, дуже страшної
доби, та нами й не ставилося за мету робити це – головне відкрити, чи
принаймні, спробувати відкрити невідомі сторінки нашої історії.
У 2009 р., окрім документів ГДА СБУ, будуть розсекречені щоденники О. Довженка 1939–1941 рр., що зберігаються нині у РДАЛМ. Маємо
надію на розсекречення документів із російських спецхранів, що допоможе зробити ще один крок до пізнання справжнього Олександра Петровича Довженка із звичайними людськими, а не вимушеними плакатно–
мітинговими думками, сподіваннями, планами, зафіксованими у «книжечках спостережень і роздумів» 30-х рр. ХХ ст.
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№1
ВИПИСКА ІЗ РІШЕННЯ
МОСКОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО СУДУ ПРО РОЗІРВАННЯ
ШЛЮБУ О. П. ДОВЖЕНКА І В. С. КРИЛОВОЇ
22 вересня 1955 р., Москва

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики. 22 сентября 1955 года. Судебная коллегия по гражданским
делам Московского областного суда в составе: председательствующего
Немчинова, народных заседателей: Новикова и Еремеева, при секретаре
Ступниковой, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское
дело № 3-8018 – по иску Довженко Александра Петровича к Довженко
Варваре Семеновне – о расторжении брака.
Руководствуясь ст. ст. 21-22 КЗОБСиО, судебная коллегия решила:
Брак Довженко Александра Петровича и Варвары Семеновны расторгнуть. Фамилию Довженко не изменять.
При выдаче свидетельства о расторжении брака взыскать с Довженко Александра пятьсот (500) рублей, а Довженко Варвару от уплаты
сбора освободить.
Председательствующий
Народные заседатели

Немчинов
(подписи)

Верно: член суда
секретарь

Решение вступило в законную силу.
Російський державний архів літератури і мистецтва (РДАЛМ), ф. 2081, оп. 2, спр. 202,
арк. 1. Оригінал.

№2
НЕВІДОМИЙ АРКУШ ІЗ ЗАПИСНИКА О. П. ДОВЖЕНКА
5 травня 1940 р., Київ

Цю автобіографію написав я був для вступу до комуністичної партії.
Я дав її [Миші Винярському]* передрукувати на фабриці. Передрукували.
Внаслідок цього передруку по студії [серед людей] полізли гадючі різні
балачки. Видно, їм страшенно не хотілося, щоб я був членом партії. Я ду*

У цьому документі слова, взяті в квадратні дужки, закреслені іншою ручкою.
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мав, думав [я цим людям заважаю]. Я не побачив на фабриці [чесних
людей, які мають свого «я»]. І я рішив творити для народу діло Леніна
і Сталіна, голосу свого серця і розуму, не зв’язуючись с мерзенними крамарями, яких я так не перезираю, як вони мене ненавидять. Прийде час і
проклянуть люди неправду [цих] предателів [справи] Леніна, Сталіна.
РДАЛМ, ф. 2081, оп. 1, спр. 381, арк. 28. Оригінал.

№3
О. П. ДОВЖЕНКО – М. Б. ВІНЯРСЬКОМУ
12 березня 1942 р., м. Ворошиловград (тепер Луганськ)

Дорогой Миша
Пишу тебе сию открытку из Ворошиловграда, куда я прибыл из Воронежа на пару дней. Пиши мне негайно по адресу – Воронеж, улица революции 1905 года дом 3, кв. 35 Малышку Андрею для меня. Я получил
твое письмо. Из всех работников студии ты единственный порадовал меня
благородством поступком – решил пойти защищать свою родину, свой
советский народ. За это я тебя благословляю. Сражайся, Миша крепко
и не бойся героической смерти, не бойся. Презирай ее. Как я жалею, что
у меня годы, жаба и титулы. Бросил бы я всю фабричную киномерзость
и воевал бы вместе с тобой за славу нашего народа и за украинские широкополые ланы, красивее которых нет ничего на свете и за сады. А так,
дорогой мой, я уничтожаю фашистов только в своем воображении. Я здесь,
а не в Ашхабаде, куда я не вернусь […]* за то, что это не заслуживает
моего внимания… Я собираю факты для написания сценария о войне.
Будь благополучен. Обнимаю тебя.
А[лександр] П[етрович]
ЦДАМЛМ, ф. 690, оп. 4, спр.126, арк. 1. Фотокопія оригіналу.

№4
І. Г. БОЛЬШАКОВ – СЕКРЕТАРЕВІ ЦК ВКП(Б) А. С. ЩЕРБАКОВУ
5 червня 1944 р., Москва

Санупр Кремля исключил с медобслуживания в Кремлевской поликлинике тов. Довженко А. П. По-моему, эта мера несвоевременно неправильная, т. к. Довженко – человек больной и нуждается в постоянной медицинской помощи и по формальным признакам он имеет право быть
прикрепленным к Кремлевской поликлинике (другие наши крупные режиссеры прикреплены).
Я пытался несколько раз убедить тов. БУСАЛОВА, что он неправильно поступил в этом вопросе, но безрезультатно.
Поэтому я решил довести этот факт до Вашего сведения.
И. Большаков
РДАСПІ, ф. 17, оп. 125, спр. 291, арк. 101.
*

Текст, написаний в документі, розібрати не вдалося.
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№5
О. П. ДОВЖЕНКО – М. Б. ВИНЯРСЬКОМУ
31 травня 1948 р., м. Москва

Дорогой Миша!
Очень благодарен тебе за книги. Наконец-то я получил хоть крохи
своего безвозвратного прошлого. Мне было радостно и очень грустно.
Жалко, что ты в силу своей небрежности не оставил мне тогда жалкого
каталога моих книг. Я выбрал бы еще кое-что. И попросил бы тебя привезти мне. А так я не помню сейчас. Привези мне по своему выбору,
и каталог полный привези. Кажется, были две книги Муратова – записки
об Италии. Что-то было по истории Украины. И было что-то относящееся
к вопросам истории живописи. Может быть, есть классики литературы
в хорошем виде. Помнишь, какие они у меня были? Прояви героизм, дорогой, притащи. Хочу немного. Хочу немного хотя бы привести в культурный вид жилье… Если ты приедешь не сразу, тогда передай специально
через кого-либо этот злополучный каталог, который я добиваюсь от тебя
лет десять, может быть я успел бы еще кое-что выбрать, хотя, помнится,
когда ты мне читал, осталась мне преимущественно всякая рухлядь. Кстати, не осталось ли у Вас немного «Киевской старины» и «Большой Советской энциклопедии»? Мне сегодня-завтра утверждают наконец переделки и я погружаюсь в бешеную работу. Но, тем не менее, я уверен, что
найду в себе силы и время помочь тебе. Ты знаешь, как я дорожу твоей
судьбой, и как мне хочется помочь тебе сделать подлинным творцом, честным режиссером. Приезжай, мы с Юлией Ипполитовной будем тебе рады,
как были рады всегда. Я очень жалею, что Александр Валентинович
имеет неприятности по службе. Если его уберут со студии, я тогда, наверное, и думать перестану о возвращении на нее когда бы то ни было.
Передавай мой сердечный привет, привет и благодарность Ивану
Сергеевичу. Видел недавно на сценарной студии Тимка. Но он мне, как
водится, даже не позвонил, будучи […] (, скорее всего, по-моему мнению)… «правильно» сориентированным. Поэтому поведение его стало
безупречным и добродетель […] внешним общением с безнравственными людьми, засорившими Киевский район.
Жду с нетерпением твой сценарий. Привет от Юлии Ипполитовны
Твой Александр Петрович
ЦДАМЛМ, ф. 690, оп. 4, спр. 126, арк. 3–4. Фотокопія оригінала.

№6
О. П. ДОВЖЕНКО – М. Б. ВИНЯРСЬКОМУ
1948 р., м. Москва

Дорогой Миша!
Получил твое письмо с каталогом, и грустно мне стало. Грустно оттого, что так мало осталось книг хороших, а еще больше оттого, что ты
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так мало и скучно написал. Твое письмо было немного похоже на запоздалую открытку. Я не хочу верить, что ты так оскудел душевно, что ничего не нашел сообщить мне о своих хотя бы планах и желаниях, о жизни
студии, города, да мало ли о чем мог бы ты мне написать. Я очень боюсь,
чтоб ты не разленился без конкретной работы. Поэтому я советую тебе
принять немедленно все меры к тому, чтобы или получить другой сценарий, или пришвартоваться к режиссеру на какую-угодно работу. Сейчас
надо бояться ничего нежелания. Если любая даже вынужденная пассивность, вообще вредна и если бороться с ней нужно всегда, как со смертью, то сейчас эта борьба приобретает особо острое и решающее значение. Миша, борись за деятельность практическую, реальную, беги от простоев фабричных, ибо они есть простои душевные, трудись. Не обижайся, пожалуйста, за мой назидательный тон. Ты знаешь мое к тебе отношение. Время летит, Миша, убегают кони вороные, и никогда никому не
забежать, не придержать их, не воротить, не вымолить остановки. Помни,
чтобы ты где не сказал остроумное, резвое, веселое, чтобы ни измыслил,
на что не излил бы все свое саркастическое остроумие, как бы ни аплодировала тебе случайная кампания – все это тлен и суета, если за этим
не лежит нечто прочное, реальное, весомое. Если тебе трудно, если невозможно получить постановку, бери изучать какую-либо другую область,
без отрыва от кино, обратись в ЦК Партии, посоветуйся, там всегда больше
чем где бы ни было на свете найдутся умные люди и помогут тебе.
Я считаю тебя умным и могущим человеком, но я подумал недавно,
у тебя маленький рост, есть что-то мальчишеское в натуре и при этом
саркастическое остроумие, грозящее тебе закрытием дверей в пределы
восхищения, очарования, восторга, т.е самого дорого и главного в
искусстве. Дорогой мой, все общества мира любят художников за то, что
они показывают и утверждают им, что мир прекрасен, ибо без них
человечество усомнилось бы в этом. Пиши мне письма, почему ты мне
не пишешь. Я боюсь, что ты никому не пишешь, не разленился ли ты. Я
не пишу тебе от усталости. Я безумно устал. У меня утруднились дела с
картиной после пленума Академии Сельскохозяйственных наук и
всесоюзной академии. Мне приходится еще раз углублять, подымать,
скорректировать научную сторону фильма.
Покамест не получится нечто настолько правильное, что нельзя будет смотреть не только публике, но и ученным. Эта картина отняла у
меня сил больше, чем «Щорс», несомненно. И силы у меня уже не те, и
не те страсти. Желание покоя порой пугает меня и какая-то потеря радости.
Юлия Иполитвона больна. У нее невероятно пониженное кровяное давление. Она падает от слабости. Скорблю о смерти Андрея Александровича Жданова. Склоняю голову перед его светлой памятью, оглядываюсь в
горестном недоумении вокруг: почему ползают по миру мириады уродов,
ничтожеств, бездарных пустоголовых старцев? И почему действительно…неразборчиво вследствие залома страницы…действительная гордость партии и всего, что есть лучшего на земле, почему он должен
умереть в пятьдесят два года? Вспоминаю встречи с ним, каждое его
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слово, его сдержанную, умную мужественную улыбку, сердечность,
умение и готовность слушать и все чувства, родившиеся во мне от этой
встречи, и понимаю, что этого человека я не забуду до самой своей смерти,
как своего духовного брата и…неразбор… его переживаю, как гражданин
и брат. Он был моложе меня на два года, Миша. О кончине его я узнал,
возвращаясь из Мичуринска. В Москве я не смог пройти, поклониться
его праху, так много было народа.
Я бродил по улицам под дождем и думал: как много людей отдало бы
свои жизни за его жизнь, и казалось мне, что я бы отдал. Это был человек
поистине выдающийся, блистательного высокого ума и благороднейшего душевного строя. Я не знаю, кто его у нас может заменить, нет ему у
нас замены.
Мишутка, дрогой, пришлите мне несколько моих книг:
1. Бессонов «Калики перехожие» 1 том.
2. Афанасьев «Поэтические воззрения славян» 5 т.
3. Ригельман «Летоп[исное] описание о Малой России» 1 т.
4. Слово о полку Игоревом 1 т.
5. Народные песни Галицкой Руси 4 т.
6. Чумацкие народные песни.
7. Сочинения и письма Гоголя 4 т. (если это в черном переплете, а
не зеленном дерматиновом).
8. Баратынский 1 том.
9. Старые годы 8 т.
Я очень сожалею, что в каталоге нет Салтыкова-Щедрина. Я помню,
он был. Очевидно, его похитили на Киев[ской] студии?
Будь здоров.
Сердечный привет Ал. Валент.
Твой Александр Петрович
ЦДАМЛМ України, ф. 690, оп. 4, спр. 126, арк. 5–8. Фотокопія.
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Тетяна Себта
ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКИХ АРХІВНИХ УПРАВЛІНЬ
У ГЕНЕРАЛЬНОМУ ГУБЕРНАТОРСТВІ
І РАЙХСКОМІСАРІАТІ УКРАЇНА (1939–1945 рр.)
(Stefan Lehr. Ein fast vergessener «Osteinsatz» : Deutsche Archivare im
Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine. – 2007 :
Droste Verlag, 2007. – 412 S.)
Тема долі українських архівів та архівних фондів під час Другої світової війни, німецької архівної політики та методів її здійснення на підпорядкованій нацистській Німеччині території України не є новою. Створення,
розбудову і діяльність німецького архівного управління в Райхскомісаріаті
Україна – Крайового управління архівів, бібліотек і музеїв (кінець 1942 р. –
кінець 1944 р.) – і вивезення ним архівних матеріалів, музейних і
бібліотечних колекцій, насамперед з Києва, досить добре висвітлено у низці
наукових, найрізноманітніших за видом, публікаціях1. Є також окремі
розвідки, в яких розкрито структуру архівного управління в нацистській
Німеччині, Генеральному Губернаторстві та польських землях, що відійшли
до Райху, а також вивезення німцями наприкінці війни архівних документів
зі Львова2.
Однак, у той самий час, не можна сказати, що ця тема є до кінця
дослідженою, і вона не містить білих плям. Їх, навпаки, досить багато.
Майже не досліджена діяльність українських архівів на території зони
військового німецького управління (це п’ять сучасних українських областей: Чернігівська, Харківська, Сумська, Донецька та Луганська, а також
АР Крим), за виключенням, хіба що, м. Харкова3; не має ґрунтовних спеціальних публікацій про організацію і діяльність німецького архівного відомства у дистрикті Галичина, не говорячи вже про румунські губернаторства Бесарабія, Буковина і Трансністрія4.
Навіть найдослідженіша тема німецької архівної політики та практики в Райхскомісаріаті Україна (далі РКУ) також має ще багато невисвітлених аспектів, які потребують свого дослідження. Це відсутність
історичних нарисів про діяльність під час нацистської окупації окремих
обласних державних архівів, що знаходилися на території РКУ, за виключенням київських архівів та, хіба що, Дніпропетровського і Вінницького
обласних архівів5. Досі невідома дата створення на вказаній території
системи окружних архівів. Відомо лише, що це відбулося після 15 березня
1943 р.6
*

Стефан Лер. Майже забута діяльність на Сході: Німецькі архівісти в Генеральному
Губернаторстві та Райхскомісаріаті Україна.
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Недостатньо висвітлено також підґрунтя створення в РКУ німецького архівного управління, яке мало ширші повноваження, що виходили за
рамки керівництва архівами – Крайового управління архівів, бібліотек і музеїв (далі КУ). Чому воно було створено так пізно – 7 грудня 1942 р.7? Що
цьому заважало? І що, навпаки, посприяло? Яке ставлення до цього управління було в адміністрації райхскомісара України? Адже відомо, що фактична ініціатива щодо його створення виходила не звідти, а ззовні – від
генерального директора державних архівів та директора Потсдамського
райхсархiву, комiсара із захисту архiвiв доктора Ернста Ципфеля*. Його
ініціативи і на словах, і в діях підтримав райхсміністр окупованих східних
територій Альфред Розенберг.
Чим вважати вивезення у вересні-жовтні 1943 р. архівних збірок із Києва – просто грабунком чи евакуацією на Захід задля збереження? Хто
ініціював вивезення? Чим керувалися ініціатори вивезення? Що про це
думали та говорили у своїх листах виконавці вивезення?
Майже невідомо, як склалася доля після війни окремих німецьких
архівістів, які працювали під час війни в Україні, хіба що за винятком
колишнього керівника КУ, а після війни першого директора Федерального
архіву ФРН Георга Вінтера**.
Маючи таку низку досі ще відкритих в українській історіографії питань, можна лише привітати появу монографії доктора Стефана Лера, присвячену діяльності нацистських архівних управлінь та німецьких архівістів
на території Генерального Губернаторства (далі ГГ) і РКУ у 1939–1945 рр.
Одразу потрібно зазначити, що хронологічні рамки її значно ширші центральних досліджуваних у ній подій. Вони охоплюють період з літа 1915 р.
по 60-ті роки ХХ ст.
*
Ernst Zipfel (1891, Дрезден – 1966, Бад Пірмонт) – керівник архівного відомства
у Третьому Райху, член НСДАП. У 1935 р. Е. Ц. одержав посаду вищого державного
радника, восени 1936 р. став директором Райхсархiву у Потсдамi, у жовтнi 1938 р. – генеральним директором державних архiвiв Пруcсiї, у травнi 1940 р. – комiсаром із захисту
архiвiв. З сiчня 1944 р. Е. Ц. очолив новостворений пiдвiддiл архiвної справи та документознавства при I-му вiддiлi Райхcмiнiстерства внутрiшнiх справ (Себта Т. М., Черкаська Н. О. Фонди магнатських архівів... – С. 191).
**
Georg Winter (1895, Нойруппін – 1961, Кобленц) – вiдомий нiмецький архiвiст, доктор філософії. До Другої свiтової вiйни у 1921–1939 рр. був співробітником одного
з найстарiших архiвiв Нiмеччини – Прусського державного таємного архiву. Пiд час вiйни
у 1941–1944 рр. працював в Українi – з жовтня по грудень 1941 р. як вищий радник
вiйськового управлiння при штабi командуючого тилу групи армiй «Пiвдень»; з др. половини травня до кінця серпня 1942 р. – як держархiвдиректор при Головнiй робочiй групi
України Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга; з вересня 1942 р. – в Райхскомісаріаті Україна, де з 7 грудня 1942 р. до березня 1944 р. очолював Крайове управлiння
архiвiв, бiблiотек та музеїв. Пiсля вiйни був органiзатором i першим директором (1952–
1960 рр.) новоствореного Федерального архiву ФРН у Кобленцi (Дубик М. Архiви Києва
часiв нiмецької окупацiї (вересень 1941 – листопад 1943) // Наукові записки : зб. праць
молодих вчених та аспiрантiв / Iн-т укр. археографiї та джерелознавства iм. М. С. Грушевського НАН України. – Т. 2. – К., 1997. – С. 538–539 ; Rohr W. Georg Winter // Der
Archivar. – 14. Jahrgang. – Heft 3. – Mьnchen, 1961. – S. 179–190 ; ЦДАВО України, ф. 3676,
оп. 1, спр. 221, арк. 205, 223–224).
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Широкі хронологічні рамки книги дали змогу автору висвітлити
діяльність німецького архівного управління, створеного у вересні 1915 р. під
час Першої світової війни на частині окупованої території колишнього Царства Польського. Це відкрило можливість йому порівняти методи роботи
двох німецьких архівних управлінь, що діяли під час Першої та Другої світових воєн відповідно в Кайзерівському німецькому генеральному губернаторстві Варшава і ГГ, утворених на захопленій польській території.
Верхня межа хронологічних рамок монографії сягає 60-х рр. ХХ ст.
Такий вибір пояснюється рішенням дослідника прослідкувати повоєнну
долю і подальший життєвий шлях німецьких, польських і українських
архівістів, які під час Другої світової війни працювали в німецьких архівних управліннях та архівах на території ГГ і РКУ.
Географічні межі дослідження охоплюють значну частину сучасної
території України, Польщі, Німеччини, Калінінградської області Росії та
Чехії. Такий вибір визначився не тільки центральним місцем досліджуваних подій – Польща, Україна і Німеччина, а також напрямками вивезення
наприкінці війни архівних документів, бібліотечних і музейних цінностей,
зокрема, на територію сучасної Чехії та у Східну Прусію в район Кьонігсберґа (нині Калінінградська область РФ).
Які ж питання поставив собі за мету дослідити автор? Стефан Лер
виділив шість основних пунктів. Це – характер діяльності німецьких державних архівістів в умовах нацистського режиму. Який досвід вони винесли зі своєї роботи на окупованій східній території, де вони повсякчас стикалися з репресивними діями німецької окупаційної влади, проблемами своїх
місцевих колег і т. д.? Наскільки архівні працівники, які брали участь у «дослідженні» Сходу, пов’язаного з доказом німецького впливу і пошуком
підтверджень цього впливу, дійсно керувалися у своїх дослідженнях пануючими тоді політично заангажованими думками щодо цього?
Посилаючись на післявоєнні заяви німецьких архівістів, які під час
війни працювали в ГГ та РКУ, що вони діяли бездоганно в професійному
відношенні, не порушуючи наукових принципів*, С. Лер намагався проаналізувати численні дискусії німецьких архівістів про застосування при розподілі фондів одного з двох принципів фондоутворення – провенієнції (походження) та пертіненцiї (відношення) – і зрозуміти наскільки вони керувалися ними у своїй практичній діяльності. Автор обстоює тезу, що
«наукові принципи найчастіше були інструментами для виправдання
власних претензій на архівні матеріали»8. Ця теза стосується більшою мірою
польських фондів, на які претендувала Німеччина. Зі свого боку додамо, що в
Україні, мається на увазі Райхскомісаріат Україна, дотримання німець*
Під науковими принципами маються на увазі два принципи фондоутворення – провенієнції (лат. proveniens) – народження, виникнення, походження; та пертіненцiї (вiд лат.
pertineo – стосуватися, вiдноситися). Першим, більш раннім принципом фондоутворення
був принцип пертіненції (відношення, приналежність), за яким фонди формувалися як за
територіальною, так і предметною приналежністю (ознакою). Принцип провенієнції (походження) означає створення фондів на основі вже сформованих архівів установ, організацій, приватних осіб тощо, не змінюючи при цьому структури цих архівів.
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кими архівістами принципу провенієнції (походження) відіграло позитивну
роль на користь України у вирішенні претензій ГГ на деякі фонди з київських
архівів9.
Наступним питанням, яке досліджував доктор С. Лер, і яке тісно пов’язано з попереднім, це – підґрунтя вивезення архівних фондів. Чим
керувалися при прийнятті рішень ініціатори вивезення? Адже для країн,
звідки ці фонди було вивезено, як правильно відзначив автор, це був акт
грабіжництва. Хто був ініціатором вивезення?
Також автора цікавили взаємовідносини між німецькими і місцевими
архівістами, які змушені були не за власним бажанням працювати разом.
Як ставилися німецькі архівісти до своїх польських і українських колег?
Чи співпрацювали останні з німцями добровільно чи з примусу? В цьому
питанні автор відстоює тезу, що «як місцевих, так і німецьких архівістів
за специфічних умов окупації так чи інакше звела доля, і тому в певній
мірі вони повністю співпрацювали разом» 10 .
Останній аспект, який потрапив у коло інтересів доктора С Лера, – це
оцінка німецькими архівістами після війни своєї діяльності на Сході, і як ця
діяльність вплинула на їхню післявоєнну кар’єру.
Названі вище завдання відповідно визначили структуру монографії,
що є стрункою і логічною. Це – вступ, у якому розкрито причини вибору
теми, структуру роботи, питання і методи дослідження, а також історіографію і джерельну базу досліджуваної теми. В українській частині історіографічного огляду слід було б згадати таку знакову роботу як збірник
документів щодо співпраці під час нацистської окупації німецьких учених
з українськими фахівцями, в тому числі архівістами, у дослідженні
маґдебурґського права в Україні11. У цьому збірнику опубліковано важливі німецькі документи щодо вивезення співробітниками КУ восени 1943 р.
архівних фондів і матеріалів разом з музейними і бібліотечними цінностями
з Києва.
Основну аналітичну частину книги розподілено на чотири розділи.
Перші два з них порівняно невеликі, присвячено відповідно діяльності
в 1915–1918 рр. прусського архівного управління під керівництвом Адольфа Варшауера, організованого з центром у Варшаві на частині території
колишнього Царства Польського, та будові архівної системи у Пруссії,
Польщі та підрадянській Україні в міжвоєнний період.
У найбільшому третьому розділі висвітлено період Другої світової
війни. Тут розкрито широкий спектр питань. Це – розбудова архівного
управління в ГГ, його завдання, політизація архівної роботи в ГГ, що було
пов’язано з обслуговуванням політичних, ідеологічних, наукових завдань
різних нацистських установ і організацій, а також переміщення численних
фондів з архівів ГГ в 1940–1944 рр., в тому числі вивезення польських
архівних матеріалів іншими німецькими організаціями. Це – також розбудова архівного управління в РКУ і його практичні заходи щодо створення
в райхскомісаріаті Німецького архіву (Deutschtumsarchiv), що тісно було
пов’язано з діяльністю радника вищого військового управління, держархівдиректора, згодом керівника КУ Георга Вінтера, а також вивезення
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архівних матеріалів та інших культурних цінностей з РКУ. В третьому
розділі автор дослідив, крім іншого, людський фактор на тлі розбудови
і діяльності архівних управлінь у ГГ і РКУ. Це побут архівістів як німецьких, так і місцевих, їхні взаємини, реакцію на окупацію, форми співробітництва і т. д.
Останній четвертий розділ присвячено післявоєнному періоду. Автор
простежує, по можливості, долі майже всіх архівістів – німецьких,
українських, польських, – які були задіяні в архівній справі на території ГГ
і РКУ під час Другої світової війни. Тут розглянуто питання денацифікації,
через процедуру якої пройшли німецькі архівісти, висвітлено побутові
труднощі їхнього життя у перші післявоєнні роки, часто невдалі для
багатьох з них пошуки роботи за фахом і т. д. Висвітлення долі архівістів
у післявоєнний період робить дослідження автора послідовним і повністю
закінченим.
Монографія містить багато фотографій німецьких і польських архівістів,
має у додатку переліки всіх дійових осіб архівної галузі (німецьких,
польських, українських), які працювали в період Другої світової війни в ГГ
і РКУ, карту переміщень архівних фондів польських і українських архівів у
1940–1944 рр. та перелік переміщень архівного майна, організованих у
зазначений період Еріхом Рандтом (1887–1948), керівником Дирекції архівів
ГГ, та Георгом Вінтером, керівником КУ. Дослідження супроводжується
вагомим переліком літератури і використаних джерел.
Відразу відзначимо скрупульозність проведеної автором роботи. Різні
аспекти та окремі питання цих аспектів досліджено глибоко, аргументовано, з цитуванням численних документів. Ця монографія є не просто переліком фактів, серед яких українські вчені знайдуть, між іншим, для себе
чимало нового, а дійсним аналізом багатьох відомих і маловідомих фактів
та документів.
Однак, дуже прикро було виявити у розділі, присвяченому організації
і діяльності архівного управління в РКУ (а нас, у першу чергу, цікавив саме
цей розділ), відсутність, на нашу думку, дуже важливих і знакових аспектів
історії розбудови і діяльності німецького архівного управління в РКУ. Це
збіднило розділ про діяльність архівного управління в РКУ і створило
своєрідний перекіс по відношенню до розділів, в яких висвітлюється діяльність німецького архівного управління в ГГ.
Маємо на увазі вирішення давніх претензій польських архівістів на
окремі архівні фонди та колекції, передусім із Київського центрального
архіву давніх актів. В умовах окупаційного режиму як у Польщі, так і в Україні, ці претензії офіційно висували та вирішували з обох сторін німецькі
архівісти. Польські інтереси відстоювала Дирекція архівів ГГ в особі його
керівника Еріха Рандта, а українські – керівник КУ Георг Вінтер12 . Факт
того, що завдання розібратися у цих претензіях і дати відповідь на них
Г. Вінтер отримав ще восени 1941 р. разом з іншими інструкціями, пов’язаними з його відрядженням в Україну, свідчить про те, наскільки цьому
питанню надавалося велике значення. З іншого боку, той факт, що ґрунтовну відповідь на ці претензії разом зі своєю позицією щодо цього Г. Він234
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тер дав лише наприкінці квітня 1943 р. після уважного вивчення цієї проблеми і консультацій з українськими архівістами, говорить про фаховий
рівень і не байдужість німецького архівіста до долі підпорядкованих йому
на той час українських архівів та їхніх фондів.
Дослідник жодним словом не згадав у своїй монографії інструкцію
«Завдання захисту архiвiв в окупованих українських областях»13 від
вересня 1941 р., яка надавалася Г. Вінтеру разом з іншими паперами, коли
він як радник вищого військового управління при штабі командуючого тилу
групи армiй «Пiвдень» направлявся в окуповані області України для роботи
в архівній галузі. Це – знакова інструкція. Вона була переліком як
першочергових завдань щодо збереження українських архівів і архівних
фондів, так і завдань на перспективу. У ній була викладена політика, спрямована, з одного боку, на збереження цілісності архівних фондів, з іншого, –
на використання їх в інтересах нацистської Німеччини14.
Крім іншого, С. Лер чомусь не відобразив у своєму дослідженні працю Г. Вінтера, як керівника КУ, над проектом системи архівів і архівного
управління в РКУ, який він підготував у березні 1943 р. Цей проект передбачав створення, крім крайових, ще й системи окружних архівів, яка прив’язувалася до існуючої радянської архівної системи15. Прикро, що він не
знайшов свого висвітлення і тлумачення на сторінках монографії. Це лише
б збагатило якість дослідження.
Інколи в тексті книги натрапляємо на не зовсім вдалі коментарі деяких фактів. Наприклад, повідомляючи, що Г. Вінтер в одній із бесід
з Е. Ципфелем у жовтні 1941 р. надавав велике значення можливості й далі
носити військову форму, автор коментує це тим, що «він (Вінтер – Т. С.)
очевидно дуже пишався нею (формою – Т. С.)»16 Г. Вінтер, навряд чи,
пишався формою, оскільки вже був далеко не юнаком і за його плечима
була Перша світова війна. А у жовтні 1941 р. на нього чекало відрядження у тилові та прифронтові райони України у якості радника вищого військового управління при штабі командуючого тилу групи армiй «Пiвдень». Тому
можливість носити військову форму набагато полегшувала його місію в архівній справі при вирішенні багатьох питань з військовими. Людину в штатському, навіть і з відповідними паперами, яка опікувалася б у прифронтових районах архівами, навряд чи хто з військових командирів не те, що
серйозно сприймав, а навіть і не слухав би.
Слід автору також уважніше ставитися до хрестоматійних фактів, оскільки саме в них дослідники найчастіше роблять помилки, посилаючись
на свою пам’ять або традиційність цитування. Маємо на увазі незначні
неточності у фактах. Наприклад, Київ було окуповано не 17 вересня, як
пише він17, а 19 вересня18 1941 р. Райхсміністерство окупованих східних
територій було створено не влітку 1941 р., як зазначив дослідник19, а набагато пізніше – у листопаді 1941 р. Після призначення Розенберга 17 липня
1941 р. на посаду райхсміністра окупованих східних територій його Відомство з центральної розробки питань східноєвропейського простору стало
називатися Райхсміністерством окупованих східних територій лише з часом. Про утворення цього нового міністерства в німецькій пресі було
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повідомлено 13 листопада 1941 р. Як згадує у своїх мемуарах О. Бройтігам, Гітлеру дуже хотілося це повідомлення присвятити взяттю Ленінграда чи Москви, але на початку листопада стало зрозумілим, що найближчим часом, а тим більше взимку цього зробити не вдасться20.
Попри ці зауваження монографія має багато достоїнств. Дякуючи цікавості і не байдужості автора до тих дражливих і вічних питань – хто ініціював вивезення архівних фондів та інших колекцій з окупованих територій?
(У нашому випадку нас цікавить територія РКУ). Адже ініціатори і виконавці завжди бувають різними. Вивезення було здійснено заради збереження? Чи тільки заради власницьких амбіцій мати у своїх сховищах певні
фонди, колекції, які стосувалися Німеччини або німецького впливу? Треба
мати сміливість, щоб наважитися не просто підняти ці питання, а й об’єктивно висвітлити їх.
Доктору С. Леру, на нашу думку, це вдалося. Він дуже детально дослідив листування німецьких архівістів між собою, їхні звіти, записи телефонних розмов і т. д. З них постає картина, що німецькі архівісти знаходилися між двох вогнів – своїми професійними переконаннями щодо непорушності фондів і в той же час вони змушені були під тиском інших владних
структур, інколи обставин їх переступати.
Однак, не місце тут детально переказувати, хто які та в яких випадках давав накази, бо значна частина монографії цьому присвячена. Можливо, з деякими висновками автора можна дискутувати, бо досить складні,
тісно пов’язані з людським чинником, неоднозначні питання було піднято
в цьому дослідженні. Крім того, слід зауважити, що кількість наведених
фактів, цитат є концентрованим джерелом для глибокого стороннього
аналізу, результати якого можуть бути різними залежно від читача.
У зв’язку з цим висловимо побажання, щоб ця монографія, не зважаючи на перевагу польських сюжетів, побачила світ в українському перекладі, оскільки вона дасть багато нового для роздумів і допоможе, якщо
не змінити пануючі уявлення щодо німецької архівної політики, зокрема на
території РКУ, то ширше осягнути їх.
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Валентина Піскун
ДОКУМЕНТАЛЬНА СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКОЇ
ЕМІГРАЦІЇ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ, США Й КАНАДИ
(Палієнко М. Г. Архівні центри української еміграції (створення,
функціонування, доля документальних колекцій). – К. : Темпора,
2008. – 688 с. : іл.)
Прикметною рисою сучасного культурного і наукового життя в Україні є посилення інтересу до минулого українського народу. Особливо підвищена суспільна увага до оприлюднення, ознайомлення та вивчення джерел, які зберігаються в архівах України і поза її межами.
У ХХ ст. відчутним явищем політичного, економічного і культурного життя українців стали еміграційні процеси. Чотири потужні еміграційні
хвилі з України до інших країн світу визначили особливості розвитку як
у середині держави, так і виокремили українців як спільноту у світовому
просторі зі своїми виявами культури, способів зайнятості і культуропредставлення та культурозбереження. Невід’ємною складовою
культурного вияву українського народу, його історичної пам’яті є архівні
та рукописні колекції, що утворилися в результаті діяльності громадськополітичних та культурних осередків української еміграції в різних країнах
світу.
Визначальною складовою еміграційних хвиль з України стала українська політична еміграція, яка постала внаслідок поразки Української революції 1917–1921 рр., і фактично визначила ще у 20-ті рр. ХХ ст. збереження джерельної бази як світоглядну складову, як провідну засаду формування історичної пам’яті українського народу на противагу більшовицькому інформаційно агресивному поглиненню простору й тиску на свідомість
українців на упокореній території. Ось чому ті провідні політичні діячі УНР
та Української Держави, які опинилися за кордоном, намагалися зберегти
для наступних поколінь правду про самих себе, про сутність тих
перетворень в Україні, які вони започаткували.
Рецензоване дослідження здійснене доцентом кафедри джерелознавства та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мариною
Палієнко. Автор має багатий досвід в опрацюванні архівних документів та
в представленні їх і в студентській аудиторії, й у фахових наукових колах.
У монографії викладено результати комплексного дослідження історії створення та в функціонування архівних осередків української політичної еміграції в країнах Європи та Америки упродовж ХХ ст., відтворено процес
комплектування, способи і шляхи переміщення колекцій, їхнього засекречення, опрацювання й використання. Працю підготовлено з використанням
різнорідної джерельної бази, з опрацюванням як архівних колекцій в Україні,
так і в державних архівах Російської Федерації, Архіву Української бібліотеки
імені Симона Петлюри в Парижі (Франція), Бібліотеки та Архіву ім. Т.
Шевченка в Лондоні (Великобританія), приватних, зокрема, особового архіву
професора Олега Горникевича (Відень, Австрія).
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У вступі авторка науково обґрунтувала застосовуваний нею у дослідженні понятійний апарат, зокрема, охарактеризувала поняття «зарубіжна
архівна україніка». На нашу думку, при характеристиці «українського»
комплексу документів у пункті «1) офіційні документи українських урядових установ, які були вивезені з українських теренів іншими імперськими
режимами або емігрантами (до них, з одного боку, відносять документи
Запорозької Січі та Гетьманщини, з іншого – архівні матеріали Української Центральної Ради, Української Держави гетьмана П. Скоропадського, Директорії УНР, Уряду ЗУНР)» авторові доцільніше було б дещо уточнити слова «іншими імперськими режимами», оскільки поняття іншими,
підкреслює противагу чому/кому. Доречнішим було б сказати «різними
режимами або самими емігрантами» і не робити уточнювального розширення (С. 5).
Однією з провідних праць у галузі теоретичного схарактеризування
категорій «зарубіжної україніки» є публікація П. Грімстед. Вона однією
з перших серед архівістів, розглядаючи поняття «національної архівної
спадщини», наголосила на визнанні різниці між «принципом походждення»
(провіненнції) та принципом «відношення» (пертиненції) (С. 6). М. Палієнко
загалом погоджуючись із думкою цієї дослідниці, дещо розширила
категорійну визначальність, її змістову наповнюваність відповідно з законодавчою базою сучасної України та особливостями розвитку архівної
справи.
Новизна роботи не викликає сумніву. В українській історичній науці
вперше масштабніше розглянуто важливу наукову тему. Авторка зробила
спробу на міждисциплінарному рівні, застосовуючи комплексну методологію, окреслити також суперечливі моменти у формуванні самих центрів
і особливо пізнішої долі колекцій. Її попередники, які так чи інакше висвітлювали окремі аспекти цієї теми, проте так і не підійшли до синтетичного
узагальнення і з точки зору викладу загальноісторичних питань у контексті
громадсько-політичної та культурної діяльності українського зарубіжжя, і
як архіво- та джерелознавці до розглядуваної проблеми. М. Палієнко
вдалося вміло поєднати зазначені підходи, і як результат, маємо глибоке
дослідження, що засвідчує певний етап розвитку українського джерелознавства та архівознавства, об’єднаних наскрізною темою – історією громадсько-культурної праці українського зарубіжжя.
Авторка детально проаналізувала історіографію з теми дослідження.
Її аналіз опрацьованої літератури засвідчив глибоке знання автора української та зарубіжної історіографії, зокрема польської, чеської. Список використаної літератури та джерел складає 785 одиниць. Проте з приводу цього
слід зробити деякі уточнення. На С. 17 авторка помилково назвала чеського дослідника Зенон Сладек, потрібно – Зденек Сладек. У монографії
зазначено, що в рамках проекту Слов’янського інституту Академії наук
Чеської Республіки «Російська і українська еміграція міжвоєнній Чехословаччині (культурний и науковий внесок)» у 1995 р. було проведено Міжнародну конференцію «Російська, українська і білоруська еміґрація в Чехословаччині між двома світовими війнами. Результати і перспекти239

Рецензії, повідомлення

ви досліджень. Фонди Слов’янської бібліотеки і празьких архівів». Усе
ж дослідниці слід було б також зазначити, що за результатами виконання
цього проекту було видано фундаментальне дослідження в трьох томах:
Prace Ruske Ukrajinske a Beloruske emigrace vydane v Иeskoslovensku 1918–
1945 (Bibliografie s biografichymi udaji o autorech). Dil I, svazek 1. – Praha :
Narodni knigovna Иeske republiky, 1996. – 426 р. ; Prace Ruske Ukrajinske
a Beloruske emigrace vydane v Иeskoslovensku 1918–1945 (Bibliografie
s biografichymi udaji o autorech) / Dil I, svazek 2. – Praha: Narodni knigovna
Иeske republiky, 1996. – 850 p. ; Prace Ruske Ukrajinske a Beloruske emigrace
vydane v Иeskoslovensku 1918–1945 (Bibliografie s biografichymi udaji o autorech). Dil I, svazek 3. – Praha : Narodni knigovna Иeske republiky, 1996. –
1474 s. У перші два томи ( включено авторські праці емігрантів, видані на
території ЧСР, а третій присвячений висвітленню періодики (газети, журнали, періодичні збірники). Окрім того, важливим є також видання
Dokumenty k dejinam ruskй a ukrajinske v Иeskoslovenskй republice (1918–
1939) // Zdenék Slбdek, Ljubov Bйloљevskб a kol. Aut. – Praha: Euroslavica,
1998. – 344 p.
У першому розділі «Заснування архівних центрів української еміграції
та їхня діяльність у Польщі» автор розглянула: передумови виникнення
українських архівних центрів за кордоном; заснування та діяльність
Головного військово-історичного музею-архіву Армії УНР у Тарнові; заходи Державного центру УНР в екзилі щодо збереження документальних
пам’яток визвольної боротьби українського народу.
У процесі дослідження автор виявила неабияку ретельність, оскільки
з великого розмаїття політичних соціо-культурних і побутових проблем у
житті українських емігрантів вміло виокремила те, що було пов’язано з
пам’яткоохоронною і документозберігальною роботою. Авторка зробила
важливий висновок на основі досліджених джерел: в УНР збереження документів стало державною справою. 6 жовтня 1919 р. Голова Директорії
УНР С. Петлюра підписав у Кам’янці наказ Головної команди Військ УНР
(ч. 196) про заборону знищення документів і «право секвестру для державного архіву» (С. 47). Тоді ж було укладено й міждержавні угоди з
Польщею про обмін історичними та національно-мистецькими цінностями (С. 48–49). Важливе значення для збереження документів в умовах
інтернування Армії УНР і непевного становища Уряду УНР в екзилі мали
громадські ініціативи, передовсім створення громадських організацій.
Однією з таких інституцій стало Українське військово-історичне товариство, яке розгорнуло свою діяльність у серпні 1920 р. у м. Ряшеві, а згодом у Ченстоховіі і Тарнові (С. 50–51). На сторінках монографії виклад
історичних подвй вдало переплетено з розповідями про тих людей, які доклали чимало зусиль як в теоретичному плані – обґрунтування необхідності збереження власних документів і завдань у цій сфері, так і щоденної
буденної роботи зі створення колекцій і їх зберігання. Особливо виразно
змальовано особистість М. Обідного та його ініціативи зі створення
у 1921 р. військово-історичного архіву. В умовах безгрошів’я, невизначеності статусу українських політичних емігрантів, він дбав про
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цінні історико-культурні раритети українського народу. Поряд з ним були
й інші діячі: С. Петлюра, С. Сірополко, В. Прокопович, О. Ейхельман,
М. Кордуба, В. Дорошенко, П. Шендрик, П. Холодний, які в неймовірно
складних матеріальних умовах дбали про збереження культурної спадщини українців в умовах еміграції.
Дослідниці вдалося встановити, що напередодні та в перші роки Другої світової війни архівом Уряду УНР у Польщі опікувався голова Української громади в Ченстохові Святослав Шрамченко (С. 99).
Важливою складовою документальної спадщини Директорії УНР
були також особисті зібрання її провідних діячів, і в першу чергу Головного Отамана Симона Петлюри. Українські дослідники В. Сідак, Т. Вронська, С. Литвин уже впродовж декількох років ведуть пошуки особистого архіву С. Петлюри. На жаль і авторові дослідження також не пощастило виявити нові відомості про долю цієї унікальної колекції документів.
Хоча в одній із приватних розмов із професором Любомиром Винаром
ним було висловлено припущення про те, що ця збірка зберігається у
Франції.
Другий розділ «Празький український архів»: особливості формування та джерельні комплекси» присвячено трьом важливим складовим: документальній колекції Українського національного музею-архіву; Українському історичному кабінетові та Музею визвольної боротьби України в
Празі. Авторка доклала значних зусиль щодо узагальнення всіх даних про
архівні центри української політичної еміграції в міжвоєнній Чехословаччині. Проте, на нашу думку, нею, як і попередніми дослідниками
(В. Трощинський, С. Віднянський), дещо перебільшено політичне протистояння між різними політичними силами у Празі в процесі створення
Українського національного музею-архіву та інших архівних установ
(С. 108–110). Адже слід враховувати особливі умови перебування емігрантів
у ЧСР. Наявність організованої громадської неполітичної структури
надавала також можливість одержати від чеського уряду фінансову
підтримку, хоч і мізерну. Важливими у житті тогочасних емігрантів були
спільні різноманітні акції, де, як помічаємо, завжди брали участь представники різних політичних орієнтацій.
Особливою заслугою й пріоритетом авторки книги є висвітлення проблеми комплектування документальної колекції Музею визвольної боротьби України у міжвоєнний період. Адже тодішні зарубіжні українські науковці доклали зусиль, щоб комплектування відбувалося на науковій основі. Дирекція цього музею розробила «Правила прийняття та переходування МВБУ документів та інших матеріалів» (С. 194). Більше того, робота велася відкрито, звіти про нові надходження публікувалися на шпальтах «Вістей МВБУ».
Підсумовуючи здобутки своїх іменитих попередників – Д. Антоновича, С. Наріжного і сучасників, зокрема, М. Мушинки М. Палієнко вийшла
на новий рівень знань за рахунок аналізу самих джерел. Від чого її
монографія є фактично путівником для наступних дослідників історії української еміграції в ЧСР і загалом у європейських країнах. Аналізуючи
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одне з найпопулярніших видань працю С. Наріжного «Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами.
Ч. І» (Прага, 1942), напевне, автору слід було б зазначити, що це багате
на відомості й ілюстративний матеріал видання радянські органи в повоєнній Празі використовували для ідентифікації осіб – українських політичних емігрантів і заарештовували їх та відправляли в радянські в’язниці
(М. Галагана, М. Славінського та ін.). (Див.: В. Піскун. Політичний вибір
української еміграції (20-ті рр. ХХ ст.) : Монографія. – К. : МП Леся, 2006.
– 672 с. : іл.).
У третьому розділі «Документальна спадщина еміграційних урядів
УНР та ЗУНР у Франції та Австрії» авторка охарактеризувала архівну
колекцію Української бібліотеки ім. Симона Петлюри в Парижі, архів Уряду
ЗУНР та організацію осередку Національного музею у Відні. Попри всі
інші заслуги авторки у висвітленні долі цих архівних колекцій, слід наголосити на тому, як нею показано працю І. Рудичева – першого директора
бібліотеки імені Симона Петлюри, який очолював її до січня 1941 р.
(С. 219–223). На широкому архівному матеріалі показано колекцію цієї
бібліотеки. Укладачами її фондів та архіву стали українці у Франції
О. Шульгин, І. Токаржевський-Карашевич, С. Косенкова та ін.
Четвертий розділ «Переміщення, зберігання та використання архівних колекцій української еміграції під час Другої світової війни та повоєнний час» є найбільш контроверсійним, оскільки висвітлено в ньому долю
архівів української еміграції в контексті нацистської політики під час Другої світової війни та переміщення еміграційних колекцій до СРСР, засекречення та використання їх в «оперативних цілях». Авторка детально виклала історію з історією українських архівних колекцій у роки воєнного лихоліття. Вона показала титанічну працю людей, які в чужих країнах,
незважаючи на брак коштів, все-таки продовжували зберігати раритетні
документи й колекції та опікувалися ними не за страх, а на совість. Сучасним дослідникам доволі складно аналізувати усі перипетії, що траплялися із фондозберігальниками, а надто чи не з однією з найвідоміших фігур
С. Наріжним. І навіть, зібравши наявну інформацію, зіставивши значну
документальну базу, свідчення сучасників, на сторінках монографії не
знаходимо однозначної відповіді на запитання про долю колекції МВБУ і
причини її переміщення в СРСР. Як влучно помічено істориками, музейні
збірки спіткала така ж складна доля, як і доля тих, хто був ідейним натхненником збирання, зберігання незнищенної пам’яті українців.
У п’ятому розділі «Матеріали української еміграції в українських та
зарубіжних архівосховищах: сучасний стан та місця зберігання» автор
висвітлила такі проблеми: фонди «еміграційного» походження в архівах
України; документи української еміграції в архівосховищах Російської
Федерації; архівна україніка в європейських країнах, у США та Канаді.
Щодо аналізу цього розділу можна було б застосувати сентенцію «всеохопна неохопність», оскільки вмістити всю інформацію в межах цього
розділу практично є неможливим. Авторка виокремила лише основні напрямні місцезнаходження документів та зробила перелік фондів, що за242
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галом є цінним інформаційним наповнювачем для допитливого дослідника та матеріалом для майбутніх пошуків.
Висновки дослідження є ґрунтовними і віддзеркалюють той вагомий
внесок, який М. Палієнко зробила, узагальнивши часом розрізнені матеріали з проблеми. Знайомлячись з монографією, мимоволі й читач увіходить у коло питань, які з’ясовує автор, і переймається думкою: вивчення
історії України й українців неможливе без залучення потужної джерельної
бази зарубіжної україніки. Адекватним усвідомлення історії сучасниками
стане можливим лише через пізнання цілісності й всеохопності історичного процесу в самій Україні та поза її межами, дієвими учасниками якого
виступали українці.
Значну увагу в книзі приділено додаткам. Особливо цінним для
дослідників історії української еміграції у міжвоєнний період є додаток ІІ
«Джерела з історії української еміграції міжвоєнного періоду у фондах ЦДАВО України» – своєрідний довідник-путівник для допитливих дослідників.
Вони суттєво доповнюють джерелознавчу базу і роблять дослідження
цілісним і завершеним.
Дослідниці також властива наукова прискіпливість у підготовці довідкового апарату: іменного покажчика, списку скорочень та ілюстративного
матеріалу. А ошатне зовнішнє оформлення книги стане візитною карткою
і автора, і видавництва «Темпора», яке підготувало до друку цікаве наукове видання.

Оксана Коваль
НАУКОВІ ЧИТАННЯ,
ПРИСВЯЧЕНІ 75-річчю ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
БОРИСА ВАСИЛЬОВИЧА ІВАНЕНКА
20 жовтня 2008року у конференц-залі Держкомархіву України відбулися наукові читання, присвячені 75-річчю від дня народження Бориса
Васильовича Іваненка, заслуженого діяча культури, журналіста, організатора архівної справи в Україні, якому випало очолити Головне архівне
управління у складний перехідний період з 1988 по 1996 роки. Організаційне і наукове забезпечення заходу здійснив Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, спільно з ДКАУ,
ЦДАВО України, ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного, ЦДАГО України та
Товариства «Чернігівське земляцтво» у Києві. У залі експонувалася виставка документів про життя і діяльність Б. Іваненка з фондів ЦДАВО
України, виставка наукових праць і публікацій його авторства, підготовлена УНДІАСД, та демонструвався кінофільм, майстерно скомпонованого працівниками ЦДКФФА ім. Г. Пшеничного із кадрів офіційної кінохроніки
заходів, де він був присутній.
Відкрив наукові читання, голова ДКАУ О. Удод. У вступному слові
він підкреслив значимість діяльності Б. Іваненка на посаді начальника
Головного архівного управління у нелегкий період бурхливих суспільно243
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політичних змін. Доповідачі розширили і акцентували окремі напрями
діяльності Бориса Васильовича, доповнивши виклад фактів, аналіз стану
архівного господарства та оцінки його архівної праці враженнями від особистого знайомства і співробітництва з ювіляром.
Заступник директора Інституту історії України НАН України, перший
голова створеної за ініціативи Б. Іваненка Спілки архівістів України
С. Кульчицький у своєму виступі поділився спогадами про спільну з Борисом Васильовичем роботу над першим у незалежній Україні архівним
законом. Р. Пиріг, перший директор ЦДАГО, а у 1998–2002 рр. – голова
ДКАУ, товариш і колега Б. Іваненка, у надзвичайно цікавій і змістовно
насиченій доповіді не лише дав оцінку діяльності незабутнього ювіляра на
посаді начальника ГАУ, а й розгорнув перед слухачами, фактично, хроніку надзвичайно щедрого подіями періоду становлення системи державних архівів незалежної України.
Наступну доповідь – «Наукова та організаційна діяльність Бориса
Іваненка в ЦДАГО України (1996–2000 рр.)» – виголосив наступник Бориса Васильовича на чолі ЦДАГО України та колишній його заступник
на посаді начальника ГАУ В. Лозицький. Працюючи в архіві, спершу на
посаді провідного наукового співробітника, а з 1998 р. – як в. о. директора, Б. В. Іваненко особливу увагу приділяв забезпеченню доступу до
раніше засекречених компартійних документів, введенню їх до наукового обігу, опікувався розробленням різноманітних шляхів використання
документів, зокрема, в газетних публікаціях та телепередачах. А співробітники ЦДАГО України, яким пощастило працювати під керівництвом Бориса Васильовича головним його організаційним досягненням вважають створення в колективі затишної, родинної атмосфери, яка так допомагала у щоденній рутинній праці.
З доповіддю виступила також директор ЦДКФФА Н. Топішко, яка розповіла про велику підтримку Б. В. Іваненком процесів введення до наукового обігу аудіо-візуальних документів, створення і оновлення НДА, зокрема електронного каталогу та допомогу в налагодженні зв’язків з телеканалами. Ю. Прилєпішева, начальник відділу міжнародного співробітництва ДКАУ, яка починала свою професійну кар’єру під безпосереднім
керівництвом Б. Іваненка, зупинилася на його особистих заслугах у розвитку міжнародних зв’язків Держкомархіву України, не лише як досвідченого керівника, але і надзвичайно тактовного, дипломатичного і уважного
співрозмовника.
Надзвичайну людяність, сердечність, відкритість, простоту у спілкуванні відзначали всі виступаючі, як і ту теплоту і ніжність, з якою Борис
Васильович завжди говорив про свою родину: дружину Світлану Карпівну, сина, онука. Світлана Карпівна вшанувала своєю присутністю наше
зібрання, з увагою і зворушенням слухала повідомлення про професійні
заслуги чоловіка, з яким півстоліття ділила радості і життєві негаразди,
приймала теплі слова тих, хто мав щастя підтримувати з Б. Іваненком
близькі, товариські стосунки. Представники чернігівського земляцтва
в Києві, одним із засновників та багаторічним виконавчим директором
244
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якого був Б. Іваненко, розповіли про його громадську діяльність (П. Медвідь), а також про початок життєвого та творчого шляху, журналістську
та поетичну діяльність, які довелося залишити задля реалізації організаторського таланту (Л. Горлач, Д. Волох). До ювілейної дати чернігівське
земляцтво видало книгу спогадів про Б. В. Іваненка та його поетичних
творів, яку подарували присутнім.
У перерві учасники наукових читань, товариші і друзі Бориса Васильовича, його вдова Світлана Карпівна поклали квіти на могилу незабутнього ювіляра на Байковому цвинтарі.
Підсумовуючи роботу читань, О. Удод висловив, напевне, спільне
бажання зробити наукові читання на честь Б. В. Іваненка традиційними,
зважаючи на вагомість і невичерпність напрямів і заходів в архівній діяльності, започаткованих в роки його перебування на чолі системи державних архівів України та за його безпосередньої участі і проводити їх у такому форматі що п’ять років. Від земляків прозвучала також пропозиція
в пам’ять про Бориса Васильовича посадити дерево на території комплексу центральних архівних установ, де пройшов останній, найбільш плідний
і вагомий період діяльності Б. В. Іваненка.
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