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Влітку минулого року зовсім 
непомітно пройшли 80-ті рокови
ни одного з визначних сучасних 
українських учених Володимира 
Варламовича Міяковського. У 
погоні за щоденними турботами, 
політично-громадськими справа
ми та іншими скороминучими 
дрібницями українська громад
ськість часто повною мовчанкою 
поминає ювілеї своїх найкращих, 
а разом з тим і найскромніших 
діячів різних галузей національ
ного життя. Цим шляхом ми хо
чемо хоч з запізненням віддати 
належне дослідникові україн
ського XIX століття.

Володимир Варламович Мія
ковський народився 6/18 липня 
І888 року в Ковелі на Волині. Батько його працював мировим посеред
ником під начальством Петра Антоновича Косача, чоловіка Олени 
ІІчілки і батька Лесі Українки та ще трьох доньок і двох синів, 
які всі відіграли в українському житті важливу ролю працюючи 
в різних галузях громадського, літературного, чи наукового світу.

З системою наукової праці ознайомився Володимир Міяковський 
ще на шкільній лавці Першої київської гімназії завдяки учителеві 
Лаврентієві Батуєву, який підготовляв учнів останньої кляси гімна
зії до наукової праці, даючи їм обговорювати наукові розвідки з 
російської літератури XVIII століття. Лаврентій Батуєв збудив 
у молодому Міяковському зацікавлення саме цим періодом росій
ської літератури і, мабуть, саме завдяки цьому перші наукові праці 
майбутнього ученого пов’язані з дослідами над російською літера
турою XVIII століття.

Після закінчення гімназії Володимир Варламович записався на 
юридичний факультет київського університету, а в наступному 1907
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році переїхав студіювати в Петербург, де слухав між  іншими також  
викладів JI. Петражицького й М. Туган-Барановського. 1908 року 
Володимир Міяковський перейшов на історично-філологічний ф а
культет петербурзького університету, де з спеціальною вдячністю 
згадує виклади професора філософії А. Введенского. Проте молодий 
студент мав різноманітні зацікавлення і ходив також  на лекції енто
мології й залюбки відвідував зоологічний музей.

У січні 1911 року В. Міяковського виключено було з університету 
за участь у Толстовській демонстрації. Однорічну перерву наш юві
ляр використав для перебування на Україні, де він працював на 
сільсько-господарській станції в Полтаві. Літо провів репетитором у 
одній родині на Полтавщині, де знайшов старе видання творів 
Монтескье, що дало йому матеріял для порівняльної праці про Мон- 
теск’є і Радищева*. «Песнь историческая» Радищева и «Considerations» 
Монтескье (Ж урнал Министерства Народного Просвещения, 1914, 
№  2). Цією першою науковою публікацією розпочато було низку праць 
і рецензій з історії літератури кінця XVIII в.

Повернувшись у Петербург, В. М іяковський продовжував своє 
навчання, а крім того працював у гуртку, що його зорганізував Ми
хайло Сергійович Грушевський для копіювання польських докумен
тів XVII стол. в Петербурзькій Публічній Бібліотеці. Цей гурток очо
лював студент-сибіряк нащадок польських засланців Ґінтовт. Як 
згадує сам Володимир Варламович (Лист від 5 березня 1969 р.) «ко
піювання документів не тільки само по собі було важливою архео
графічною підготовок), але й відкрило мені можливість ще студен
том використовувати скарби рукописного відділу Публ. бібл. для 
своєї тематики».

В. В. Міяковський закінчив університетське навчання одночасно 
з Павлом Зайцевим у 1913 році з дипломом першого ступня. Дипломну 
працю на тему «Годы учения А. Радищева» надрукував опісля В. 
Семевский в журналі «Голос минувшего» в 1914 році. Від 1913 до
1917 р. Володимир Варламович учителював у середніх ш колах Пе
тербургу, а крім того продовжував свої дослідження над життям і 
творчістю Радищева в «Государственном Архиве». У ряді науко
вих праць друкованих у 1913—1918 pp. Міяковський подав багато 
нових відомостей про Радищева, однак своєї великої монографії 
про цього російського .письменника він уж е не встиг докінчити.

Неабияке значення мала тодішня дискусія В. В. Міяковського з 
В. П. Семенниковим, при чому Володимир Варламович відкидав 
участь молодого Радищева в «Живописці» Новикова і послідовно за
перечував авторство Радищева у статті «Путешествие в И* Т*». Це 
питання в російській літературі й дотепер дискусійне.

Історичні події спричинили перехід В. В. Міяковського під час 
революції до праці над описом цензурного архіву «Управления по 
делам печати». Тут В. Міяковський познайомився з численними укра
їнськими матеріялами, які він опісля публікував у «Нашому мину
лому» під редакцією П. Зайцева та використовував і »пізніше. Праця
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в цензурному архіві звернула увагу дослідника також  на російську 
літературу 60-их років XIX стол., якій він уж е й раніше присвячував 
увагу, займаючись зокрема поетом М. Михайловим.

Водночас Володимир Варламович став після смерти В. Семевского 
членом редколегії ж урнала «Голос Минувшего» і співробітником ці
лого ряду інших часописів, де друкував свої статті, рецензії, тощо. 
У той час наш учений працював у таких ж урналах: «Голос минув
шего», «Русский Библиофил», «Научно-исторический журнал», з га
зеті «День», «Летопись средней школы» і в бібліографічному ж ур
налі «4Что и как читать детям».

Тоді ж  ювілят працював у цілому ряді товариств і установ, як 
наприклад в «Історично-літературному товаристві» при Петербурзь
кому університеті, був секретарем комісії для рецензування ди
тячих книжок при «Обществе распространения технических знаний», 
бібліотекарем в кабінеті для студій при історично-філологічному ф а
культеті петербурзького університету. У той ж е час він познайо
мився і сприятелювався з Г. К. Голоскевичем (пізніше автор «Право
писного словника»), з А. Л. Бемом (пізніше професор російської лі
тератури в Карловому університеті в Празі) і з С. Н. Валком. Разом 
з обома останніми Володимир Варламович був членом історично- 
літературного студійного гуртка.

Цей бурхливий і творчий період ж иття закінчився на Різдво 1917 
року, коли Володимир Варламович переїхав з дружиною до Києва і 
лишився там силою обставин на наступне 25-ліття. У Києві ювіляр 
почав, завдяки своєму товаришеві по університету Павлові Зайцеву, 
який тоді був директором департаменту Міністерства Освіти УНР, 
свою співпрацю з Вадимом Львовичем Модзалевським в Архівно- 
бібліотечному відділі, спершу в ролі роз’їздного інструктора, а від
1919 р. як  помічник Модзалевського і керівник описового відділу; 
після смерти Вадима Львовича у 1920 р., Володимир Варламович став 
керівником архівного управління і директором Київського Цент
рального Історичного Архіву імени В. Б. Антоновича.

З  доручення Дмитра Івановича Багалія В. Міяковський присвятив 
свою увагу розшукам матеріялів до історії громадських течій 40—
00 років минулого сторіччя. Згодом при ВУАН постала спеціяльна 
комісія для дослідів над історією громадських течій під головуванням 
Сергія Єфремова. У цій комісії, членами якої були ще П. Стебницький,
О. Гермайзе, О. Тулуб і С. Буда, В. Міяковський виконував ролю 
секретаря. Крім того він стаз редактором історично-літературної 
частини Біографічного Словника.

В Українській Академії Наук В. Міяковський був також членом 
Комісії Новітнього Письменства під головуванням С. Єфремова. Він 
взяв участь у виданні повного збірника творів Т. Ш евченка (т. зв. 
Академічне видання за редакцією С. Єфремова, з якого вийшли лише 
третій і четвертий томи (листування і щоденник). Тут Володимир Вар
ламович подав цілий ряд коментарів, зокрема на польські теми.
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В. Міяковський брав участь у різних інших комісіях ВУАН — 
був дійсним членом Археографічної Комісії і Археологічного комі
тету. Кипуча діяльність ВУАН за  1920-х років була водночас незви
чайно плідним періодом у діяльності Володимира Варламовича. Він 
брав участь у Науково-дослідчому Інституті Книгознавства, був 
дійсним членом Інституту Ш евченкознавства в Києві, де відав К а
бінетом біографії і рукописним відділом, а з 1926 року М узеєм-Бу- 
динком Ш езченка на колишньому Козиному болоті (тепер Ш евчен
ківський провулок). Для цього Музею В. Міяковський зібрав ба
гато матеріялів з життя і творчости Ш евчэнка.

Поряд з цією працею наш ювіляр знахоцгсв час для наукової 
праці, а результати її він публікував в численних часописах, які ви
ходили в Україні наприкінці десятих і в 20-их роках, як  Л ітера
турно-науковий вісник, Наше минуле, Книгар, Україна, збірники 
Шевченка, За  сто літ, Бібліологічні вісті,* Голос друку, Червоний 
шлях, Ж иття і революція, Мистецтво, Вільна українська школа, Ар
хівна справа, тощо. 1920 року видав В. Міяковський окремою книжеч
кою «Революційні відозви до українського народу». Разом з С. Єфре- 
мовим В. Міяковський був редактором двох томів праць «Декабристи 
на Україні», однак другий том уж е вийшов після арештування С. 
Єфремова і В. Міяковського (за справу СВУ) і тому редактором на 
ньому позначений Д. Багалій. Останнім виданням В. Міяковського в 
тому часі був текст і вступна стаття до Шевченкового твору «Мо
скалева криниця» (обидві редакції).

Від 1929 до 1933 року Володимир Варламович перебував на за
сланні в Карелії, де (працював статистиком. Повертаючись з заслання 
заїхав до Ленінграду, де отримав від Інституту Літератури дору
чення написати коментарі до IV тому творів Добролюбова. Це дало 
змогу В. Міяковському затриматися і працювати в Києві. У згада
ному IV томі ці коментарі й були надруковані.

Від 1934 до 1941 р. В. Міяковський працював у різних медичних 
науково-дослідних установах у Києві. Війна і прихід німців за
стали ювіляра в Києві, де він за крайнє несприятливих умов у го
лоді й холоді намагався відновити діяльність Академії Наук. Він 
розпочав працю в Інституті Літератури й Фолкльору, як  керівник від
ділу шевченкознавства й відновив діяльність Центрального Архіву 
імени В. Антоновича.

У 1943 році Володимир Варламович виїхав з сім’єю на Захід. 
Спершу зупинився у Львові (1943—44), де написав цілий ряд статтей 
на різні теми в «Наших Днях», а для Краківського Видавництва по
чав працю над «Провідником по новій українській літературі».

У 1944 р. переїхав до Праги, де працював у Музеї Визвольної 
Боротьби України. Він став членом Історично-Філологічного Това
риства і був останнім секретарем його. Однак, історичні події при
мусили ювіляра покинути Прагу, звідкіля він у 1945 році прибув 
до Авґсбурґу. Тут він був одним з ініціяторів заснування Україн
ської Вільної Академії Наук, першим секретарем її і заснував при
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УВАН Музей-Архів, яким керує і досі. Від 1947 року ювіляр є чле
ном Наукового Товариства імени Ш евченка, а від 1948 року надзви
чайним професором Українського Вільного Університету на катедрі 
української літератури. Від 1948 року Володимир Міяковський є 
дійсним членом УВАН.

У 1950 році наш ювіляр переїхав до Сполучених Штатів, де про
тягом перших двох років був секретарем УВАН (1950—52), а крім 
того брав, та й дотепер бере участь у працях історичної, літературо
знавчої і книгознавчої секції та комісій по історії іміграції в США 
і жидівсько-українських стосунків. Водночас Володимир Варламович 
став ініціятором видання річників «Шевченко», яких вийшло доте
пер десять випусків і разом з Ю. Шевельовим співредактором англо
мовного збірника про Т. Шевченка. Поряд з тим ювіляр став працю
вати для наукового видавництва «Research Program on the USSR», для 
якого написав ряд наукових праць. З  них дотепер надрукована — 
«Бакунін і якобінці в советському освітленні». Незважаючи на свій 
поважний в ік  Володимир Варламович Міяковський далі працює 
науково і є душею праці Архіву-Музею при УВАН.

*

Нашим завданням буде хоч коротко оцінити вклад ювіляра в 
Українознавство, а зокрема в історію українського громадського руху 
XIX стол. Першим друкованим українознавчим твором В. Міяков- 
ського була його рецензія на дві збірки поезій Христі Алчевської 
поміщена в редагованій С. Петлюрою «Украинской Ж изни» (Москва 
1912).

Щойно в 1916 році наш ювіляр, зустрівся з багатим українським 
матеріялом. Ця праця поширилась ще в 1917 році, коли В. В. Міяков
ський займався разом з Ю. Оксманом і В. Максимовим описом архіву 
Цензурного Комітету і Комітету в справах друку в Петербурзі.

З  того часу Володимир Варламович постійно працював над архів
ними матерія лами і публікував свої дослідження та матерія ли в р із
них часописах. Від 1918 року небагато українських учених може 
порівнятися з нашим ювіляром щодо кількости опублікованих мате- 
ріялів з українського життя політичного, громадського і літера
турного XIX століття. У десятках статтей В. М іяковський подав неві
домий до того часу архівний матеріял починаючи періодом декаб
ристів і кінчаючи першими десятиріччями нашого століття.

Традиційно, історія України кінчалася наприкінці XVIII стол., а в 
найкращому разі продовжувалась до 20—ЗО років XIX віку (Кубань 
і Задунайська Січ). Далі, якось так  непомітно історія України пере
ходила в історію літератури. На це звернув увагу М. Грушевський, 
який повернувшися на Україну заснував спеціяльно два наукові 
ж урнали присвячені проблемам історії України XIX століття («Укра
їна» і «За сто літ»). Правда вж е раніше, на сторінках журнала «Киев
ская Старина» поміщено багато матеріялів про XIX століття, але
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якось історики України задивлені в козацьку романтику не по
мічали цього стол., або й не хотіли зупинятися над цим прозаїчним
і не надто щасливим періодом нашої історії. Так поволі в свідомості 
наших істориків затирався факт, що XIX стол. це незвичайно важ 
ливий період в історії України, без належного вивчення якого не 
можна повністю зрозуміти нашого відродження.

Тому незвичайної ваги набирають матеріяли про це сторіччя, дру
ковані за 20-х років на Україні, коли цензурні обмеження не були 
ще такі нестерпні, як  пізніше. Одним з найплідніших дослідників 
XIX стол. був саме В. Міяковський. Трудно сьогодні без подиву чи
тати те багатство архівних матеріялів, яке свого часу витяг наш 
скрупулятно точний і докладний дослідник з «небуття» і, опубліку
вавши, зберіг для майбутніх поколінь. Цей ф акт ми можемо зокрема 
тепер належно оцінити, коли з України раз-у-раз приходять три
вожні повідомлення про підпали й пожари архівів з невикористаними 
матеріялами.

Столітній ювілей повстання Декабристів у 1925 році українські 
учені використали для видання збірників, монографій і окремих стат- 
тей .про цей цікавий період. В. Міяковський цій темі присвятив цілий 
ряд розвідок і статтей. У деяких з них подано загальні інформації 
про декабристів, а деякі архівні матеріяли Володимир Варламович 
використав вперше і тим збагатив наші знання про декабристів на 
Україні. Ці матеріяли дотепер використовують радянські учені не 
згадуючи здебільшого автора.

Величезні заслуги зробив ювіляр публікацією архівних матеріялів 
про Ш евченка і його добу та про 60-ті роки минулого сторіччя. Сьо
годні не можна писати про Кирило-Методіївське Братство не беручи на 
увагу праць В. Міяковського «Люди сорокових років» (За сто літ 
1928), «Опанас Маркович у Кирило-Методіївському братстві» (За сто 
літ 1927), «Куліш у Кирило-Методіївському братстві» («Наше життя» 
1947), видання М. Костомарова «Книги Битія українського народу» 
(Авґсбурґ 1947) і багато інших.

Велике багатство матеріялів витягнув з забуття В. Міяковський 
також про 60-ті роки минулого сторіччя, кубинський, Михальчук, 
Антонович, Познанський, Глібов — ось лиш е декілька імен визнач
них 60-ників, яким Володимир Варламович /присвятив окрему ува
гу. Однак, цим не обмежується вклад ювіляра в дослідження нашого 
громадського руху. Як би сьогодні окремим томом видати всі ці праці 
В. Міяковського про 60-ті роки, то ми мали б досить повний огляд 
життя громад на Україні.

Окремо звертаємо увагу на докладну розвідку про київську гро
маду в «Летописи Революции» (1924, ч. 4, стор. 127—150) і згадані вже 
«Революційні відозви до українського народу» (Київ 1920) та праці 
Міяковського про Лисенка і Драгоманова, як і почасти вже станов
лять перехід до пізніших десятиріч українського життя. Окремо 
варто згадати запис В. Міяковського про старі київські часи з уст
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Ореста Левицького (Науковий збірник УВАН, т. І, Нью-Йорк 1952, стор. 
104— 110).

На ці спогади звертаємо спеціяльну увагу тому, що вони пока
зують, як  ювіляр намагався зберегти дані про минуле вишукуючи 
їх не лише з архівів, але записуючи й від живих свідків минулого. 
Спогади О. Левицького насвітлюють крім того працю київської гро
мади з точки зору молодого тоді ще студентачприхильника одної з 
фракцій і цікаві саме своїм суб’єктивізмом.

Сливе всім визначнішим письменникам новочасної української лі
тератури В. В. Міяковський присвячував увагу від І. Котляревського, 
видання творів якого ювіляр підготовляв разом з  С. Єфремовим і 
П. Зайцевим (видання не здійснене), аж  до нових часів. У одному пере
ліку імен ми знайдемо статті про Квітку-Основ’яненка, Ш евченка, 
Куліш а, Марка-Вовчка, Костомарова, Глібова, Франка, Лесю Укра
їнку, Коцюбинського, Христю Алчевську, М. Драй-Хмару, Зерова, Ю рія 
Клена та ін. Окремо згадаємо декілька статтей присвячених укра
їнському маляреві-символістові Юхимові Михайлову.

Перу В. Міяковського належить також  цілий ряд статтей і роз
відок присвячених українським ученим: Омелянові Огоновському, 
згаданим уж е 60-никам, В. Модзалевському, шевченкознавцеві М. Но- 
вицькому, Д. Антоновичеві й ін. Та й поза тим існує багато тем, які в 
своїх наукових статтях порушував наш ювіляр.

На його .праці про Радищ ева дотепер звертають увагу дослідники 
російської літератури другої половини XVIII стол. Це саме можна 
сказати про письменника середини минулого століття М. Л. Михай
лова, який зацікавив нашого ученого ще до революції.

Науковий доробок В. Міяковського відзначається незвичайною 
докладністю, точністю і солідністю. Він збирає матеріял і укладає 
його, а в науковій публікації дає твердо обґрунтовані висновки не 
вдаючися у  небезпечні міркування і необосновані здогади. Усе це 
робить наукові праці В. Міяковського незаступними. Таких учених 
лишилося серед нас на еміграції не багато, а шкода. Добросовісність у 
науковій праці і скромна солідність — це найвищий імператив.

У нашому короткому й надто поспішно писаному огляді науко
вих досягнень ю віляра ми не мали змоги ні повністю охопити, ні 
належно оцінити всіх сторінок діяльности ученого.

До традиційного «многолітствія» хочемо наприкінці додати ще 
одне побажання: наш  ювіляр має ще цілий ряд  наукових матеріялів, 
які треба оформити й видати. Творче ж иття у такому середовищі, 
в якому перебував майже все своє ж иття наш дослідник, ставить 
перед ним ще одне завдання: написати спогади свого життя, адже ж  
численні зустрічі з великою кількістю найкращ их представників 
українського і російського народів і цікаві спостереження В. В. Мія- 
ковського загинуть назавжди, якщ о ю віляр їх  не зафіксує на папері, 
а це була б шкода для української науки.

Многая літ!


