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З ЛИСТІВ Д. І. ДОРОШЕНКА ДО О. П. ОГЛОБЛИНА

Ім’я Дмитра Івановича Дорошенка (1882-1951), як  українського істо
рика й громадсько-політичного діяча, було відоме мені віддавна. Знав 
я також, що він родом з Чернігівщини, отже мій земляк. To-ж  не див
но, що його книга «Огляд української історіографії», яку видав Укра
їнський Вільний Університет у Празі р. 1923, дуж е зацікавила мене. 
Вона дісталася до Києва досить рано — десь наприкінці 1923 або на 
початку 1924 року — й справила на мене надзвичайне враження. Во
на не тільки стала моєю настільною книгою, але й покладена була 
мною в основу курсу української історіографії, що його я читав у К иїв
ському Університеті (на той час І. Н. О.) в 1920-их роках. Великою 
радістю для мене була також  прихильна рецензія Дмитра Івановича 
на мою книгу «М ануфактура в Гетьманщине» (Київ, 1925), опублі
кована у празькому ж урналі «Суспільство» (1926, ч. III-IV). Я від
дячив Дмитрові Івановичу висилкою (через ВУАН) деяких моїх праць 
(у 1920-их рр. це ще було можливе). Але 1930-ті роки й советський 
погром української науки й культури обірвали й ті нитки зносин, як і 
були до того між  нами, в Києві й українською еміграцією. Лише вря- 
ди-годи, і то переважно в чужих виданнях (зокрема німецьких), до
ходили до нас вістки про нові праці й публікації Д. І. Дорошенка.

Щойно після вибуху німецько-совєтської війни 1941 року й оку
пації німцями Києва з ’явилися бодай невеличкі можливості комуні
кації з українськими культурними осередками в Західній Европі — 
спочатку via Львів, а потім і безпосередньо. Дізнавшися від своїх 
львівських друзів, що Дмитро Іванович цікавиться моїми дослідами 
над «Історією Русів», я  написав йому листа. Відповіддю на це й був 
той лист, що оце тут друкується.

Відтоді почалося між  нами досить жваве листування й обмін нау
ковими виданнями, що тривало майже без перерви до кінця 1940-х pp., 
аж  до останньої хвороби Дмитра Івановича та його повернення з К а
нади до Европи.

Мені пощастило зберегти всі листи Дмитра Івановича до мене. Але 
з моїх численних листів до нього залишилася, мабуть, лише повоєнна 
частина: листи з 1942-1944 pp., оскільки мені відомо, загинули в Празі.

Спочатку не думав я публікувати тепер листи Дмитра Івановича. 
Але, з огляду на їх  вагу як  для біографії Д. І. Дорошенка, одного з 
найвидатніших українських істориків нашого століття й визначного 
громадсько-політичного та державного діяча, — так і для історії укра
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їнської наукової еміграції, я, за згодою Високоповажаної Пані Наталіі 
М ихайлівни Дорошенко, вдови покійного історика, передав деякі, важ 
ливіші з цих листів, до друку в «Українському Історику».

Олександер Оглоблин

Prag X II  
Gradeschinerstr. 49 

20. V/. 1942
Високоповажаний Пане Професоре!

Простіть насамперед, що звертаюсь до Вас, титулуючи так офіціяльно: 
знаю, гцо Ви Олександер, а не знаю, як Вас величати по батькові; то будьте 
добрі, скажіть мені, яке Ваше «отчество», і слідуючим разом звернуся до 
Вас нашим звичаєм.

Отже дозвольте висловити Вам мою сердечну радість з одержання Ва
шого листа з датою 6. червня, — прийшов він учора 19-го. Ваш лист не 
менше мене втішив, як свого часу сама звістка, що Ви залишилися окиві 
й по цей бік прірви. Чув я про Вас і про Вашу працю від І. П. Крип9якевича, 
який мені писав докладно і про Вашу розвідку про авторство «Исторіи 
Русовъ». Але-ж ми з Вами знайомі, хоча й заочно, ще з 1426 р.; ось ле
жить передо мною Ваша відбитка «До питання про автора Літопису Само
видця» з власноручним Вашим написом і з датою 29. XI. 1926. А крім того, 
є в мене й Ваші статі про Петрика. Властиво, ми поновляємо наше старе 
знайомство, і дай Боже, щоб воно колись обернулось у знайомство особисте, 
а не тільки листовне!

Знаєте, Ваш лист так мене зворушив — я перечитав його аж тричі, — 
що не знаю, з чого й почати. Почну з того, що ми з Вами дійсно найближчі 
земляки. Дорошенків хутір — моє родинне гніздо — лежить хоч у Глухів- 
ському повіті, але на самій межі Новгород-Сіверського, так що частина 
поля й всі городи вже в Новгородсів. повіті. Хоч я родився у Вільні, де 
служив мій батько, але дитячі роки я провів на хуторі й потім, учившись 
у гімназії у Вільні, я кожне літо приїздив на хутір і об'їздив тоді пасіки 
мого діда, а потім дядька, які всі стояли в Новгородсів. пов., так що я 
буквально з'їздив усю лівобережну сторону повіту й знаю кожне в тій 
стороні село. А самий «Новгородок», чи просто «город», як у нас звали, 
це був для нашої родини в усіх смислах осередок: у гімназії вчився мій 
дід, учень випуска 1820 року, мій батько і його шість братів, і перше місто, 
яке я свідомо побачив (бо з Вільна вивезено мене малим), був цей самий 
«город», і його чудова панорама з-за Десни й досі стоїть у моїй уяві: я 
вперше побачив її в 1889 році, й потім не раз милувався я нею аж до 
р. 1905, коли востаннє побував у Новгородку. А скільки спогадів наслухався 
я про Новгородок, про його гімназію, про вчителів і вихованців! Між інш.
К. Д .Ушинськіїй був нашим родичем і хрещеним батьком мого батька; я й 

досі ношу золотий годинник, подарований ним мойому батькові, — одинока 
пам'ятка минулого, що я її вивіз на еміграцію! Вибачте за весь цей сенти
менталізм, але Ви його розворушили самі, пишучи про те, що «мій», чи 
«наш* Новгородок був якийсь час осередком, серед якого повстала «Исторія 
Русовъ». Те, що Ви кажете, це справді дуже ймовірно, тільки треба уста
новити, що між усіма особами новгородського гурту, гцо Ви їх  перечисляете,
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справді існував ближчий, а не лиш службовий зв'язок. Та Ви це певно 
й доводите. От тільки питання, чи всі ці особи, все ж таки розкидані да
леко одна від одної (скажем — Мелхиседек Яворський, що був ігуменом 
Петро-Павлівського м-ря, 28 верстов на півд. схід від Глухова, а з другого 
боку Полетики в с. Юдинові аж в Погарщині), держали між собою якийсь 
зв'язок? Та й про патріотизм о. Володимира Сокольського — чи справді с 
якісь його ознаки? Але, кажу, на те все у  Вашій праці напевно є докази, 
і треба лиш бажати, гцоб Ваша розвідка якнайскоріше побачила світ. Але  
про це буде в мене мова далі.

Тепер же хочу продовжити про себе самого, бо з цього я й почав. Я 
Вам сердечно дякую за Ваше добре слово про мене, за Ваш привіт, але 
скажу Вам зовсім отверто, бо знаю, кому кажу: я зовсім не вважаю себе 
за вченого, за історика, — я тільки науковий популяризатор здобутків 
праці справжніх істориків, тих, що черпають з самих джерел; популяри
зую ці здобутки серед своїх і чужих. Не з моєї вини так сталося: аж до 
самої еміграції я більше присвячував часу і праці діяльності громадській 
і політичній, ніж науці, в якій через те був скоріше аматором. Опинив
шись же на чужині, я був відрізаний від джерел, від архівів, і знов же 
мусів занятись науково-педагогічною працею, та й тією самою політикою. 
У мене е кілька учнів, які взялися розробляти чужоземні архіви, вишу
куючи матеріяли для нашої історії, а я сам не мав на це й часу. Отже, 
залишилося працювати хіба над історіографією та популяризацією. Аж 
тільки як попав я до Варшави (де пробув з весни 1936 до осени 1139 р.), 
то добився до архівів — варшавських, познанських, краківських та львів
ських. Наслідком того була пара менших розвідок і більша монографія про 
П. Дорошенка (яких 35 аркушів друку). Признаюся Вам без усякої фаль
шивої скромности, що сам себе за вченого-історика таки не вважаю, але 
щодо спопуляризування здобутків нашої науки серед чужинців, то я попра
цював таки багато. От за пару місяців вийде моя бібліографія, то поба
чите самі. Один час, в рр. 1931-34 я регулярно провадив український відділ 
у „Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte* і містив там статі, замітки, рецен
зії й бібліографію усього, що з'являлося на полі нашої історіографії. Та й 
по інших виданнях — німецьких, французьких, англійських, шведських, 
чеських, польських, російських писав про це.

Тепер українська наукова робота скрізь завмерла, сказано бо: inter 
arma silent musae. Надіємось, що це лиш тимчасово. Найбільше робиться 
все-таки у Празі. Ось тут Укр. Істор.-Філол. Т-во випустило недавно т. IV  
своїх «Праць», де є більші розвідки й історичного характеру: Б. Крупниць- 
кого «З історії Правобережжя 1683-88 рр.», Мих. Антоновича «Студії з часів 
Наливайка», А. Яковлева «Конспіративне листування в Україні в 2-ій пол. 
XVII. в.», моя — «Початок гетьманування Петра Дорошенка (1665-66)», С. 
Наріжного «Одеське Т-во історії й старовини». На слідуючому тижні ви
ходить Наук Збірник Українського Університету у Празі, де теж кілька 
праць з історії. Ось-ось вийде великий том С. Наріжного «Культурна пра
ця української еміграції», моя книга про Вол. Антоновича; друкується 
чимало історичної белетристики, на яку тепер великий попит: перевида
ються повісті А. Кащенка, вийшов 1-ий том трилогії Панаса Феденка «Го
моніла Україна» — з часів Хмельниччини. В Берліні, в тій серії, що й Яков
лева про магдеб. право, вийшла моя „Die Ukraine und das Reich“ й вихо
дить Д. Антоновича про впливи нім. мистецтва на українське; цими днями 
вийшла монографія Б. Крупницького „Iwan Магера und seine Zeit* — на осно
ві багатої шведської (і всієї іншої) літератури й матеріялів з шведських та
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німецьких архівів; виходить на днях 2-ге вид. його ж таки , Geschichte der 
Ukraine*. Нічого не виходить з історії у Львові; ось тільки саме сьогодні 
дістав я звідти свій підручник «Історія України. З малюнками. Укр. В-во, 
Краків-Львів 1942». Стор. 252, 8°. Але більше книжок історичного змісту 
там покищо видаватись не буде, і львовяне споглядають на Прагу, як на 
місто, де все ж дещо видати можна. Оттут я й переходжу до Ваших праць.

Кажучи без компліментів, з Вас робітник високої марки! В тих обста
винах, в яких Ви жили, стільки зробити! Страшенний буде жаль, коли Ва
ші праці залежаться. Отже, я зразу беруся до деяких практичних заходів. 
Сьогодні говорив я з двома тутешніми видавцями. Один заявив, гцо прин
ципово його в-во взялось би видати котрусь Вашу працю — з більших, 
але просить точніше сказати, що саме вже зовсім у Вас готове до друку, 
а поки прийде відповідь, вони мене повідомлять, який гонорар зможуть 
заплатити, — я сказав, tцо без гонорару не буде й розмови. Це в-во ще 
молоде, мало досвідчене, але йому Ваше ім'я й теми заімпонували. Дру
гий видавець, більш досвідчений і солідний, сказав, що можна було б 
видати (само собою, теж за гонораром) якусь працю більш загально-син
тетичного характеру й більш доступну для широкої публіки; от як би Ви 
склали з Ваших готових праць синтетичну «Фабрика й промисловість на 
старій (чи в XV I-X V III вв.) Україні», або «Нарис історії укр. господар
ства», такі праці знайшли б собі широкий збут, а про «Ист. Русовъ» ши
рока публіка мало знає. Щоб Вам ясно було, що це за «публіка», скатку, що 
це десятки тисяч укр. ^робітників, головно з Зазсідньої України, які вже 
рік-два і більше працюють в Німеччині, мають гроші й не знають, де їх  
подіти, так купують книжки. Крім того, й інтелігенція, розкидана по всьому 
Райху. Оця публіка зараз розкуповує все, аби второпала. Популярна істо
рія має особливо великий попит.

Щодо Вашої розвідки про авторство «Ист. Рус.», гцо Ви надіслали проф. 
Крипякевичу, то може дозволите мені запитати його, чи не згодився б він 
передати рукопис до друку до Праги, якщо «Укр. В-во» сфінансує видання, 
а я  тут догляну за друком. Бо у Львові напевно в ближчому часі видати 
не вдасться. Так принаймні звідти пишуть.

Про Ваш Музей-Архів я вже знаю від Світозара Михайловича* та з 
його статті в «Укр. Дійсності». Це дуже корисне діло, а особливо видання 
книги про руйнування наших пам'яток большевиками. Цю книгу треба буде 
видати й на чужих мовах, гцоб уся Европа знала.

Буду старатися організувати висилку Вам наших тутешніх видань; поч
ну з своїх власних. От за-для спроби понесу на почту свою книжечку 
«Православна Церква на Україні»; там є стаття про мої праці, написана 
проф. Крупницьким , бо сама книжка видана з нагоди 40-ліття моєї письмен- 
ської діяльности. Якщо приймуть на почті, то перешлю в однім пакеті з 
оцим листом, а тоді як довідаюсь, гцо Ви дістали, висилатиму й інші речі. 
Хотів би дуже переслати свою *Die Ukraine und das Reich". Я вже передав, 
як був недавно в Берліні, свої «Нариси з історії України» 2 томи і свій 
короткий підручник (старе видання), тепер старатимусь переслати чи пе
редати видання нове. Цікаво, чи дійде до Вас. Ці «Нариси» зробились тут 
великим раритетом, я на-силу здобув для Вас примірник.

Дуже приємно було почути від Вас про ряд учених, яких я знав осо
бисто, і які, може, й мене пам'ятають, як ось пані Козловська, або п. Ку-

* C. М. Д р а г о м а н о в  (1884-1958), український економіст, син Мих. 
Драгоманова (О. О.).



88 З АРХ ІВ У

ріпний. Інших я також знаю, але тільки з їх  писаннів. З п. Окіншевичем 
ми тепер листуємось.

От, щоб не забути: чи Вам відома праця М. Возняка про авторство «Исто- 
рій Русовъ», видана у Львові в 1930 р. перед самою війною? Возняк, так- 
само як і А. І. Яковлів, стоїть за авторство Ол. Безбородька.

Хотів би я написати Вам докладніше про працю наших істориків на 
еміграції, та нехай другим разом. Тепер скажу лишень, що нас тут неба
гато: проф. С. П. Наріжний, доц. д-р П. В. Феденко — обидва в Празі, 
д-р Д. Г. Олянчин — тепер на фронті, д-р Мих. Антонович — так само; 
проф Ф. П. Слюсаренко — історик грецьких колоній на Чорноморщині, 
живе у Празі; проф. Б. Д. Крупницький — у Берліні, та Ваш покірний 
слуга, от і все. Єсть трохи археологів: проф. Ів. Борковський, Олег Кан- 
диба (син Олеся), Людмила Красковська (в Братіславі-Пресбурзі) та проф. 
В. М. Щербаківський. Ол. Я. Шульгин, що є професором усесвітньої істо
рії, тепер у Парижі; на днях там помер В. К. Прокопович, гцо працював 
над геральдикою. Як історик письменства й культури взагалі, визначився 
проф. Д. І. Чижевський, тепер у Галле. Це дуже солідна наукова сила, 
з фаху філософ. Історики права професори А. І. Яковлів і О. М. Гайма- 
нівський, обидва в Празі. Але в слідуючім листі напишу про все докладні
ше, а тепер кінчаю на цих коротких звістках.

Щиро Вас поважаючий
Д. Д о р о ш е н к о

P. S. Скажіть: чи можна подати звістку про Ваші праці в тутешній 
газетці «Українська Дійсність»?

Олександер Оглоблин  
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Замовляти у в-ві Дніпрова Хвиля


