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Видатний український науковець Володимир Дорошенко,1 що діяв 
більшу частину життя в осередку української науки, під кінець своєї 
діяльности намірявся опрацювати й видати книжкою спогади про зуст- 
трічі й співпрацю з низкою діячів української культури, науки й ми
стецтва. Але через неміч не зміг вже виконати задумане 2

Інший видатний організатор українського наукового життя, Воло
димир В. Міяковський мав подібний намір, але також не встиг йото 
здійснити.3

За прикладом згаданих діячів в царині організації української на
уки автор цих рядків також намагався впродовж свого життя нотува
ти відомості про зустрічі з видатними представниками української і 
чужинецької науки, що мали вплив на його діяльність та світогляд.

До ґалерії того роду світлих постатей належав також і Сергій Олек
сандрович Єфремов, визначний український громадсько-політичний 
діяч, пубіцист, критик, літературознавець, а передовсім відданий па
тріот і організатор української науки.4

Зустрічі з цією скромною, привітною та розсудливою особою були в 
мене безпосередніми (тобто особистими) й посередніми (через твори, 
обставини та події). Ці часткові згадки про «зустрічі» з С. Єфремовим, 
обіймають майже півстолітній проміжок часу, від 1911 до 1961 pp. Вони 
були коротшими й довшими, іноді часті або рідкі, але завжди залиша
ли по собі добре враження та тривалі, будуючі наслідки.

Перша, посередня, зустріч моя з С. Єфремовим відбулась ще за моїх 
середньошкільних часів, у Звенигородській Комерційній Школі, на Ки
ївщині,, де я вчився від 1905 до 1912 pp.5 Впродовж цього часу україн
ський вплив на багатьох учнів, і мене у тому числі, мав наш вчитель

1 В. Міяковський: «В. В. Дорошенко (1879—1963)», «Український Істо
рик», 1969, чч. 1—3, стор. 47—55, ч. 4, стор. ЗО—37.

2 Там же, ч. 4, 1969, стор. 36.
3 М. Антонович: «Володимир Міяковський (1888—1972)», «Український 

Історик», 1969, чч. 1—3, стор. 94—101, 144—148; 1972, чч. 1—23 стор. 117—118.
4 І. Кошелівець: «Єфремов Сергій» (1876—здогадно 1939). «Енциклопедія 

Українознавства», словн. част. вид. НТШ, Мюнхен—Париж, т. 2, 1955—57, 
стор. 655—660.

5 Л. Биковський: Від Привороття до Трапезунду. Спомини (1895—1918). 
У IT, Мюнхен—Денвер 1969, стор. 46—81.
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«словёсности», Юрій Хведоронич Вовк.6 Він у свої виклади російського 
письменства уводив відомості й про українське письменство. Поза тим 
мав засібну книгозбірню російських і українських книжок. Останні 
охоче випозичав довіреним учням, говорив з ними українською мовою. 
Були в тій книгозбірні й такі твори: М. С. Грушевський — Ілюстро
вана Історія України, вид. з 1911 р. та С. Єфремов, Історія українського 
письменства, вид. Кіиїв 1911 p., в одному томі. Обидві ці книжки, а особ
ливо С. Єфремов а, мали великий освідомляюч?ий вплив на молодь у 
той час.

Вони спричинились до того, що перший випуск учнів у 1911 р. і дру
гий у 1912 p., в якому я був, дав з-поміж українського складу абсоль- 
вентів ряд національно свідомих, наставлених після закінчення школи 
працювати в різних ділянках життя виключно для добра України.

З таким наміром я виїхав восени 1912 р. на вищі студії в Політехніч
ному Інституті в Петербург.7 Підо впливом цих двох «євангелій» укра
їнства, а особливо «Історії українського письменства» С. Єфремова, я 
відразу увійшов у життя української колонії в Петербурзі, нав’язав 
зносини, поза студентським середовищем, з багатьма тодішніміи віидат- 
ними українськими діячами, став серед них «своєю людиною».

Наслідком того, коли я від’їздив на початку літа 1913 р. на вакації, 
у Звенигородщину, вони передали через мене довірочний лист С. Єфре- 
мовуу Київ, якого не хотіли, з цензурних причин, пересилати поштою. 
Я охоче погодився на це доручення, пишався ним, тіпгився з нагоди 
сЬобисто пізнати автора «Історії українського письменства», яку перед 
тим вже був придбав в Українській Книгарні (Базарі) на власність і 
зачитувався нею.

По 36 годинах їзди поспішним поїздом я опинився з північного, по
хмурого Петербургу в південному, соняшному Киові. Я знав Київ ще з 
1904' p., коли з вчителькою приїздив складати іспити до Реальної Шко- 
ліи. Потім мама возила мене з середньошкільної лави у Київ на ліку
вання. Восени 1912 р. я проїздив через Київ під опікою свого старшого 
товариша з Комерційної Школи М. Єфрімова у Петербург на вищі 
студії.

На цей раз, учетверте, вже самостійно, я відвідував це винятково 
гарне й приємне мені місто. Передовсім побував, за традицією, в Св. 
Софії, в купецькому саду, заскочив по книжки до українських книга
рень «Київської Старини» на Безаківській вул. та до «Часу» на Воло- 
димирській, відвідав своїх колишніх середньошкільних товаришів у 
гуртожитку на Тургенівській вул., що студіювали тепер по високих 
школах, переважно в Київському Комерційному Інституті.

Від них довідався докладнішу адресу С. Єфремова й поніс йому 
листа від петербурзьких українців. Він мешкав недалеко, в тій же 
околиці, не пам’ятаю вже при якій вулиці, в невеличкому старому 
двоповерховому дерев’яному домі. Хтось з жіноцтва, з родини

в Син відомого українського науковця (антрополога, етнографа й архе
олога) Хведора Вовка. Там же, стор. 74—75.

7 Там же, стор. 82—97.
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Єфремових, відчинив мені двері й увів з сіней у <прсістору кімнату-ві- 
тальню, на долині, з вікнами на вулицю, попросила почекати й зникла 
в дверях у дальшій світлиці.

Чекаючи на С. Єфремова я розглядався довкола. Кімната була 
устаткована кількома простими меблями. Під віікном малий столик і 
якась квітка. Але особливу увагу мою притягла книгозбірня, розташо
вана в кімнаті. Неглибокі полиці обснували всі її стіни від долівки по  
стелю. Вони були вщерть виповнені книжками й брошурами, здебіль
шого малого розміру й переважно без оправ.

Під час того розглядання увійшов добродій С. Єфремов. Я його від
разу впізнав зі світлин, що прикрашали його публікації; середнього 
росту, літ під сорок, з приємним, дещо ширшим обличчям і -вусами, 
просто вдягнений. Я представився й передав листа. Він його відразу 
розпечатав і прочитав при мені. Після короткої гутірки чемностево- 
інформаці'йво-го характеру та пари запитань ми розпрощались і я вий
шов. Йдучи назад вулицею я був під враженням не так самого С. Єфре
мова, як його засібної книгозбірні. Я мав її все в своїх очах, дивувався 
як воеа, така цінність, може міститися у тому старенькому, дерев’яно
му, висохлому домі, непевному з боку кожночасної пожежі? Ця думка 
муляла мене довший час . . .

У січні 1918 р. я вернувся з російсько-турецького фронту війни у 
Київ.8 Після відвідин батьків на Звенигородщині та короткотривалих 
занять в Київському Земстві й Міністерстві Закордонних Оправ, я пе
рейшов на цікавішу для імене працю в київському видавничому това
ристві «Друкар», що містився на Хрещатику, під ч. 50.9 Став його уді- 
ловцем, секретарем, згодом організатором філій, а потім завідував про
дажем книг, центральною книжкового коморою й книгарнями у Києві, 
Ніжині та Житомирі. Наслідком того нав’язав зносини з багатьма дія
чами в царинах української науки, культури й мистецтва. Усе це від
бувалося у той час в калейдоскопічному темпі. Але з деякими з них 
все ж  таки мав ближчі й більш тривалі взаємовідносини службового 
й товариського характеру. «Друкар» гуртував навколо себе переважно 
дві групи українських діячів: петербурзьку, звідкіля його перенесли у 
Київ (П. Балицький, Гр. Голоскевич, В. Міяковський, П. Зайцев та 
інших) і київську, місцеву (К. НІироцьюий, В. Модзалевеький, Ю. Нар- 
бут, С. Русова, М. Біляшевський, В. Кордт, Гнат Житецький, С. Єфре
мов та інші). Всі вони вчащали до «Друкаря» на рг.зні наради, засідання, 
як видавці, автори, набували публікації, перепродували свої тощо. 
Згодом «Друкар» почав видавати, під ред. П. Зайцева, часопис «Наше 
Минуле» (1918—1919), в якому й С/Єфремов містив ісвоії причинки. 
При того роду нагодах впродовж 1918 року мені доводилось чимало 
разів зустрічався з ним. Він впізнав мене, але поза .короткими рече-

8 л . Биковський: На Кавказько-Турецькому Фронті. Спомини з 1916— 
1918 pp. Вінніпеґ—Денвер 1968, 80, 151 стор., іллюстр.

9 Л. Биковський: Книгарні, бібліотеки, академія. Спомини (1918—1922). 
Мюнхен—Денвер 1971, стор. 15—24.
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вими розмовами годі було нав'язати ближчий зв’язок через брак часу 
та різні інші причини. У 1918 р. вийшла його «Коротка історія україн
ського письменства». Я її набував у більшій кількості для «Друкаря», 
перепродував, але більшого враження, після видання з 1911-го року, 
вона на мене не справила. В кінці 1918-го року через тодішні політич- 
но-воєнні обставини й події моя праця в ;<Друкарі» припинилась.

Від січня 1919 р. я перейшов на працю в Національну Бібліотеку Ук
раїнської Держави (перейменовану згодом у Всенародню Бібліотеку 
України), при Українській Академії Наук у Києві. Керував Бібліоте
кою Комітет в складі: цроф. В. Вернадіськии, академік; проф. А. Крим
ський, академік; С. О. Єфремов, академік; проф. Ол. Грушевський; при
ват-доцент В. Кордт, бібліотекар книгозбірні університету Св. Воло
димира; учитель гімназії Гнат Житецький; за секретаря був Є. Ю. 
Перфецький. Більшість членів Комітету знала мене особисто з праці 
в «Друкарі», а проф. А. Кримський та С. Єфремов ще з 1913 р. Отже 
я був прийнятий без застережень в число співробітників Нац. Б-ки, в 
якій працював, з перервами до осени 1921 р.

Від того часу, впродовж 1919—1921 pp., я багато разів службово 
зустрічався з С. Єфремовим, як моїм начальником. Поза тим, працюючи 
у Відділі Комплектування Нац. Б-ки, доводилося постійно мати справи
з ним, тому що він був одним з тих, що постійно опікувались Нац. 
Б-кою. Він увесь час приносив і дарував Б-ці окремо й пачками різні 
публікації та інші цінні матеріяли.10 Першу книжку, що її урочисто бу
ло записано в інвентар Нац. Б-ки, подарував С. Єфремов. То був «Коб
зар» Т. Шевченка, з дарчим надписом академіка С. Єфремова. Поза тим 
він посередничив у набуванні Нац. Б-кою книгозборів від родин ко
лишніх членів «Київської Старої Громади», якої він сам був членом, 
та від інших українських діячів у Києві. Незалежно від того, так само 
як і приват-доцент В. Кордт, Єфремов раз-унраз відвідував Нац. Б-ку 
й давав вказівки в справах її комплетування, різні поради у її веденні 
та каталогізуванні книжок тощо.

Востаннє я бачив С. Єфремова в Києві на Першому Всеукраїнському 
Православному Церковному Собор:, що відбувся в жовтні 1921 р. у Со
фійському Соборі.11 Я ке був членом собору, а тільки глядачем, тому 
сидів, разом з іншими, на хорах. Звідтіля мав змогу бачити увесь собор 
і подекуди слідкувати за його перебігом. Спостерігав як поволі сходи
лись делегати з різних місцевостей України. Були там і видатні пред
ставники української науки, культури й мистецтва. Серед них були 
академіки: А. Кримський, Я. Стебницький, С. Єфремов та інші.12

іо Наприклад «Книжний Вістник» Всенародньої Бібліотеки України в 
Києві, в ч. 2, за квітень—червень 1919 р. на стор. Зб-ій нотує серед отрима
них дарів від С. Єфремова більше як 150 книжок, 70 брошур, чимало часо
писів та 25 малюнків і т. д.

її JI. Биковський: Книгарні, бібліотеки, академія. Спомини (1918—1922). 
Мюнхен—Денвер 1971, стор. 93—94.

12 Іван Гаращенко: «Матеріяли до історії Української Автокефальної 
Православної Церкви», Збірник . . .  Нью-Йорк, Чікаґо 1975, стор. 152.
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Восени того ж  1921-го року я опинився в Польщі. Звідтіля наприкін
ці літа 1922 р. переїхав у Чехо-Словаччину. Після закінчення Україн
ської Господарської Академії (УГА) повернувся у Польщу. Впродовж 
1928—1944 pp. працював у Варшавській Публічній Бібліотеці. Спочат
ку керував в ній Відділом закупів нових видань. Поповнюючи систе
матично книгозбір Б-ки подбав я, щоб для українознавчих збірок Б-ки 
було придбане у першу чергу найновіше видання «Історії українського 
письменства» С. Єфремова в оформленні «Української Накладні», 
Київ—Ляйпціґ 1919—1924 тт. 1—2, стор. 445, 425.13

Пройшли роки. Потрапивши з Польщі на скиталыцину, в Німеччи
ну (1948—1954), звідтіля в червні 1948 р. переїхав у Нью-Йорк, СІЛА. В 
Нью-Йорку (1948—1954) доводилося мені частенько бувати по місце
вих українських книгарнях. Бачив там я чимало книжок, що їх вида
вав невтомний на цьому лолі Я. Оренштайн в Европі.14 Одного разу в 
підземеллях книгарні «Сурма» натрапив на його видання «Трилогії» 
Б. Лепкого, «Повне видання творів Т. Шевченка» в оформленні «Га
лицької Накладні» в Коломиї, а особливо знайшов там її двотомове 
видання «Історії Українського Письменства» С. Єфремо-ва з 1924 р. Я 
його негайно придбав на власність. Воно було мені цінне не тільки 
своїм змістом, але й згадками про колишнього мого опікуна за київ
ських часів.

Восени 1954 р. пощастило мені, з дружиною, переїхати з Нью-Йорку 
до Денверу, Кольорадо, що на заході США. Тут від кінця 1954 р. за
снувалася Денверська Група УіВАН у США. Діяльність її полягала го
ловним чином в науковоорганізаційній праці та конференціях. На них 
доповідали не тільки члени групи, але й запрошені гості-доповідачі. 
Таким чином, 4 листопада 1961 р. на 37-ій конференції доповідала в 
Денвері -проф. д-р Марія Овчаренікова на тему — «Сергій Єфремов як 
шевченкознавець». З присутніх 31 осіб забирали слово в обговоренні 
доповіді 8 осіб, у тому чіислі й автор цих рядків.15

Після засідання, д-р М. Овчарен/ко, зачувши з мого виступу під час 
обговорювання її доповіді, що я знав особисто С. Єфремова, в (приват
ній розмові, запитали мене, що я думаю, знавши С. Єфремова, про ньо
го як політика, зокрема про його діяльність у зв’язку з арештом в про
цесі СВУ у 1929 p.? Я відповів, що про громадсько-політичну діяльність
С. Єфремова замолоду знаю з відповіної літератури про нього. Але зго
дом, після зміни політичних обставин в Україні та після обрання його 
від січня 1919 року академіком ВУАН-у в віці коло 43 літ, С. Єфремов, 
за моїх часів, по своїй вдачі тоді, наставлению й заінтересуванням зов
сім на політика не надавався і ним не був. Вся його діяльність, за

13 М. Овчаренкова: «Сергій Єфремов як літературознавець», Записки 
НТШ, 1967, стор. 115.

14 л. Биковський: «Яків Оренштайн». Наша Батьківщина, Нью-Йорк. 
1963, чч. 21—25.

15 Л. Биковський: 20 літ науково-організаційних зусиль на Заході ЗСА 
(1954—1974), Звідомлення. Денвер 1974, стор. ЗО.
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моїми спостереженнями, мала тоді тільки науковий та науково-орга
нізаційний характер.

На цьому наче б то вичерпалась розповідь про мої безпосередні й 
посередні «зустрічі» з Єфремсвим та його творами, впродовж 1911—1961 
pp., як би не настирлива думка, що турбує автора цих рядків до нині 
про долю книгозбірні й архівів С. Єфремова, що я їх бачив у його по
мешканні навесні 1913 року та лякайся пожежі в старенькому висох
лому, дерев’яному домі.

З доступних мені джерел на цю тему довідався, що у 1924 році біб
ліотека університету Св. Володимира у Києві була поділена: менша й 
менш вартісна залишилась в ІНО, а більшу, ціннішу з наукового по
гляду, передано було Всенародній Бібліотеці України при ВУАН. У 
1925 році було частково закінчено спеціяльний будинок, первісно при
значений для книгозбірні університету, і також передано його Всена
родній Бібліотеці. Туди була перенесена згадана більша частина ко
лишньої університетської бібліотеки, Згодом туди потрапили книгозбір
ні й інших установ Києва. То був другий будинок Всенароідньої Біб
ліотеки поза основним при Бульварі ім. Т. Шевченка ч. 14, призначе
ний для спеціяльних фондів україніки, розташований при вул. Коро- 
ленка (кол. Володимирській).16 Здагаїдно тоді ж  у той будинок була 
перенесена й більша частина багатющої власної книгозбірні та архівів 
академіка С. Єфремова. Тут він урядував, працював, уділяв консуль
тації, давіав довідки студентам з царини українознавства (За проф. Гр. 
Костюком).17 Меншу частину своєї книгозбірні та рахівів академік С. 
Єфремов залишив, покищо, у своєму приватному помешканні.

За свідченням д-ра М. Овчаренкової, після арешту С. Єфремова в 
серпні 1929 р. в протоколі засідання Президії ВУАН від 22-го жовтня 
1929 р. мається запис — «Ухвалено: а) визнати за потрібне взяти під 
охоїрону ВУАН книгозбірню та літературно-історичні матеріяли, що 
перебув-ають у приватній квартирі академіка С. Єфремова, звернув
шись у цій справі до відповідних органів, б) вжіити заходів до збере
ження як матеріялів перелічених у попередньому пункті, так і тих, 
що перебувають в академічних пр-иміщеннях . . .  ».18 Можна гадати, що 
після того і згадана решта книгозбірні та архівів академіка С. Єфремо
ва була перенесена до вищезгаданого нового будинку Всенародньої 
Бібліотеки України (ВУАН-у), призначеного для спеціяльних фондів 
україніки, й злучена з попередніми там збірками С. Єфремова.

У такому стані його книгозбірня й архіви наче б то перебували до 
1964 року, коли то українська преса за кордоном повідомила громадян
ство, що 22-го травня того року сталася у  Києві, «столиці» України, no

te Н. Полонська-Василенко: Українська Академія Наук. Нарис історії. 
Частина І (1918—1930), Мюнхен 1965, стор. 91—92.

17 л. Биковський: У службах українській книжці. Автобіо-бібліографія. 
Денвер—Колорадо, 1972, стор. 177.

18 м. Овчаренкова: «Сергій Єфремов як літературознавець», цит. пр., 
стор. 176.
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дія, подібних до якої мало знає історія світової культури: в системі ру
сифікаційних заходів була підпалена і частинно згоріла при вул. Ко- 
роленка Державна Публічна Бібліотека України при ВУАН, а останньо 
Державна Публічна Бібліотека Академії Наук УССР. Від пожежі й во
ди під час «рятування» Бібліотеки навмисне був знищений переважно 
її УКРАЇНСЬКИЙ ВІДДІЛ з його архівними та унікальними ікшгжни- 
ми збірками, опрацьованими й неопрацьованими.19 Серед тих цінних 
збірок була й книгозбірня та архіви академіка С. Єфремова. Доля її 
відтоді нам невідома.

Так мої інтуїційні побоювання у 1913 році про пожежну небезпеку 
для книгозбірні й архівів С. Єфремова, приміщених у старому дерев’я
ному домі, по майже 50-роках, в іншому вигляді, на жаль, таки здій
снились! ..

19 Повідомив про це, поза українськими еміґраційними часописами, та
кож Ю р і й  Л у ц ь к и й ,  професор Торонтського Університету. Він, маючи 
наукове відрядження від університету, перебував саме тоді в Києві і був 
свідком цієї події. Див. його статтю п. з. «Turmoil in the Ukraine». «Problems 
of Communism», D. C. July-August 1968, pp. 15—16.


