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З Василем Григоровичем Ляскоронським  я  познайомився в 1915-му 
році, коли вступив на перший курс Історико-Філологічного Інституту 
кн. Безбородька в Ніжені. Він був тоді вж е літньою людиною (нар.
5 січня 1860), середнього росту, зі зморшкуватим обличчям, опояса
ним сивуватою підстриженою борідкою, в гарно пошитому, здавалося, 
модному, клітчастому костюмі, він справляв приємне враження своєю 
надзвичайною ввічливістю, спокійним завжди рівним голосом і при
тягав до себе слухачів добрим виразом світлих очей і дружнім став
ленням до всіх. Всі, без винятку, студенти щиро шанували його. За  
всі чотири роки мого перебування в Інституті не трапилося жодного 
випадку конфлікту поміж ним і будьким з студентів, хоч це трапля
лося іноді з іншими професорами. Світлий спогад про нього зали
шився у мене назавжди.

Вже на початку його викладів «російської історії», ми знали з сло
весної традиції від старших студентів, що В. Г. Ляскоронський був 
учнем відомого українського історика В. Б. Антоновича в Києві, що 
він є знаний не тільки як історик України, але й як  один з нечисле- 
них ще тоді українських археологів, і що він належить до наукової 
школи «обласного дослідження України». Дійсно, його найбільш зна
ною працею була дисертація-«История Переяславской земли с древ
нейших времен до половины XIII стол.» (Київ 1897). Поруч з тим ду
ж е солідно виглядало його видання в перекладі російською мовою за
писок інженера Бопляна, що будував в першій половині XVII ст. Ко- 
дацьку фортецю на доручення польського короля — «Гійом-Левас- 
сер де Боплан і його історико-географічні праці про Південну Росію» 
(Київ 1903), де було додано досконало зроблені репродукції мап Боп
ляна щодо України й її частин — воєвідств. Ці мапи, друковані чор
ним кольором, В. Г. Ляскоронський власноручно зафарбував акваре- 
лею в різні кльори для різних воєвідств. Це було дуж е цінне дж ере
ло для історії України, до того ж  із численними змістовними приміт- 
ками-поясненнями видавця-редактора В. Ляскоронського.

Вже з першої лекції ми відчули його вагу, як  вдумливого дослід
ника, що вміє намічувати історичні проблеми й оригігально розв’я 
зувати їх, іноді всупереч загальній думці інших істориків (як це було, 
наприклад, із його книжкою — «Киевский Вышгород в удельно-ве
чевое время», (Київ 1913 р.). Як лектор, він не ораторствував, не на
пружував ніколи голосу, не акцентував того чи іншого пасажу, ви
кладав тихим голосом, ніби розмовляв сам з собою. Не зважаю чи на 
таку неефективну маніру лекторування, в його авдиторії була постій-
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на увага й повна тиша. Хоч його лекції з російської історії були вж е 
видані ротаторним способом попередніми генераціями студентів, і 
В. Г. Ляскоронський мало чого змінював чи додавав до них, але ж  
багато хто з студентів, в тому числі і я, робили записки або замітки 
під час слухання його викладів. Причиною такої уваги була глибока 
ерудиція цього професора, що одразу з першого слова підносив нас 
від шкільного догматичного опису історичних подій до критичної ля- 
бораторії вченого дослідника, який не оповідає, а аналізує факти ми
нулого, перевіряючи джерела й достовірність іхніх свідчень. Така по
глиблена, деталізована праця щодо історії України викликала затрим
ку в темпі викладу курсу «історії Росії», що на першому році навчання 
зводилася власне до історії України, починаючи з передісторичних 
часів її. За  р ік систематичних викладів В. Г. Ляскоронський встиг 
дійти тільки до часів перед охрещенням України. Особливо докладно 
професор зосередився на критичному огляді відомостей про Україну 
Геродота й інших античних авторів. Багато з деталей його лекцій 
здавалися мені та й іншим студентам цікавою й немаловажною нови
ною. Майстерне й контрольоване сполучення писемних відомостей з 
матеріяльними здобутками археології приносило плодючі наслідки.

Наприкінці першого року я  думав: курс «Історії Росії» у проф. 
В. Г. Ляскоронського триватиме три роки, відповідно до програми Ін
ституту. Якщо він закінчує перший рік лекцій часами Святослава 
Завойовника, то яким віком він спроможеться закінчити «історію Ро
сії» на третьому році навчання? Вихід знайшовся інший, ніж  мені 
думалося. Виклади другого року В. Г. Ляскоронський почав із справж
ньої історії Росії (Московщини) за часів Івана III. На запитання слу
хачів:

— «А як  ж е нам бути з століттями, що ми їх  перскочили?» — В. 
Г. Ляскоронський дуж е лагідно пояснював, що ми повинні самі про
студіювати їх  за курсами історії, що вж е існують, тобто по книжках 
інших авторів. Він ж е має завдання навчити нас методам історич
ного дослідження й систези, а не переказувати механічно ф акти в їх 
хронологічній послідовності. В цьому була несумнівна логіка думан
ня історика-дослідника, а не історика-літописця. Так ми провели дру
гий рік лекцій з історії Росії, не переступивши далі XVI століття. 
На третьому році В. Г. Ляскоронський викладав вж е тільки для Істо
ричного Відділу (були ще — Літературно-Мовознавчий та Відділ К ля- 
сичної Філології). Для нас він тоді оголосив «спеціяльний курс — 
Історії Московського університету в XVIII столітті». Його джерелами, 
крім небагатьох вж е опублікованих книжок і статтей, були архівні 
матеріяли, що їх  він розшукав у Московських і Петербузьких архі
вах і систематизував у  послідовний курс викладів. Цей курс був 
його оригінальною й новою творчістю: жодних ротаційних видань 
цього курсу з попередніх років не існувало. Тому студенти, в тому 
числі й я, записували лекції В. Г. Ляскоронського якнайстаранніше 
й систематично. На жаль, всі мої студентські «скрипти» залишилися в 
моїй бібліотеці в Харкові, коли я виїхав звідти в 1943 році, — певно 
все це загинуло.
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В. Г. Ляскоронський викладав нам також  ф ранцузьку мову два ро
ки: в перший рік це була історична граматика французької мови. 
Це було дуже цікаво, бо лектор виявляв глибоке знання як  латин
ської, так і середньовічної французької мов, Але практичного зна
чення це не мало, бо навчитися розмовляти французькою мовою від 
таких лекцій було цілковито неможливо. На другий рік В. Г. Ляско
ронський, певно вважаючи нас вж е підкованими «граматично», почав 
з нами читання твору Вольтера — «Ь'Нізюіге сіє СЬагІеБ XII».

Це мало відношення до історії України початку XVIII стол., і тому 
було значно цікавіше, н іж  історична граматика французької мови. 
Від цих лекцій В. Г. Ляскоронського у мене й у всіх інших студентів 
залишився найприємніший спогад. В. Г. Ляскоронський був найменш 
вимогливим до нас на іспитах: більше він сам оповідав знову, нага
дуючи нам забуті лекції, н іж  самі студенти відповідали.

Після большевицького перевороту в 1917 році настали тяж кі часи 
в Україні: вартість грошей швидко падала, професорської платні, ви
сокої в передреволюційні роки, не вистачало вж е на задоволення ос
новних життєвих потреб насущного характеру. Щоб забезпечити Ін
ститут і квартири професорів і службовців дровами на зиму, дирек
тор Інституту, тоді проф. Козловський, розпорядився, щоб зрубати 
частину старих дерев Гоголівського парку, що належав до Інституту 
й його оточував. Служники Інституту всю осінь і початок зими, ще 
перед великими снігами, пиляли й кололи дрова та складали їх  в 
скирди. А коли дрова підсихали, то розвозили їх  ручними тачками 
по професорських кватирах, авдиторіях, в бібліотеку, до гуртожитка 
студентів тощо. В ту осінь В. Г. Ляскоронський поїхав в якихось 
справах до Києва, але «муравйовщина» затримала його аж  до повер
нення до Києва Української Центральної Ради в березні 1918 року. 
Перед своїм від’їздом В. Г. Ляскоронський розпорядився, щоб дро
в’яний «пайок» йому приставляли до його квартири навіть під час 
його відсутности. Служники слухняно зносили дрова до його кімнат, 
а через те, що там вж е не стало місця коло огрівальної пічки, почали 
складати ці дров’яні «пайки» по-під стінами кабінету проф. В. Г. 
Ляскоронського. Але квартиру його не опалювали, бо там ніхто не 
проживав. Коли навесні 1918 року В. Г. Ляскоронський повернувся з 
Києва і я  зайшов до нього в якійсь справі, то побачив там видовище, 
характерне для років революційної розрухи: попід двома стінами на 
полицях ще стояли книжки, але під іншими двома стінами аж  до 
стелі були старанно укладені колоті дрова. В. Г. Ляскоронський явно 
пишався й радів, дивлячись на свої могутні теплотворні скарби:

— «Тут мені вистачить дров аж  на дві зими! Добре, що я попере
див, щоб мені щомісяця приставляли мою місячну «пайку» дров, на
віть, коли я був відсутній з Ніжена».

При цьому побаченні В. Г. Ляскоронський оповів мені про свою 
багаторічну працю дослідження торговельних ш ляхів в Україні в пе
ріод панування Риму на північному Чорномор’ї. Зазначаю чи на мапі 
України знахідки римських монет і цілих скарбів їх, В. Г. Ляскорон
ський досить наочно визначив і ці торговельні шляхи. Задум його був
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дуж е цікавий і обіцяв поважний здобуток для історії України в цей 
недосліджений римський період історії українського півдня. Ще рані
ше В. Г. Ляскоронський опублікував працю на цю ж  тему: «Знахідки 
римських монет в області Середнього Придніпров’я» (Москва 1901). 
Але він продовжував цю свою історично-археологічну працю невтом
но далі. Коли він показав мені рукопис цього дослідження, то це був 
досить грубий стос дрібно списаних сторінок — сотні сторінок- Ця 
його праця так і не побачила світу. (Опубліковано було статтю В. Г. 
Ляскоронського «Римські монети, як і знайдено на території м. Киє
ва». «Український Музей», І, Київ 1927).

Щодо методології цього дослідження, то вона часом недотягувала. 
Діло в тому, що ніженський антиквар Золотницький, довідавшійся про 
зацікавлення проф. В. Г. Ляскоронського римськими монетами з те
риторії України, почав здобувати їх  і продавати професору-дослід- 
нику. Золотницький навіть називав місця знахідки тої чи іншої мо
нети, і В. Г. Ляскоронський записував це в свій реєстр римських 
скарбів в Україні, хоч було аж  надто наявно, що «льокалізації» рим
ських монет за Золотницьким викликалися не науковими, а його ви
ключно комерційними інтересами. Були, розуміється, в тому реєстрі
В. Г. Ляскоронського, і то в переважній кількості, точно документо
вані археологічні знахідки, що на них могла певно спиратися наша 
історична наука. Я тоді висловив В. Г. Ляскоронському свій сумнів 
щодо доцільности ставити нарівні, як  джерельні факти, тобто дійсно 
документовані археологічні знахідки римських монет в Україні, так 
і сумнівні «здобутки» Золотницького. Але я  бачив, що В. Г. Ляскорон
ський перебуває в стані гонитви за якнайбільшою кількістю фактів, 
беручи в рахубу й дані Золотницького.

Зима 1918— 19 рр. була чи не найтяжчою. Хоч В. Г. Ляскоронський 
був забезпечений паливом, як  ніхто інший, але загострилося інше пи
тання: як  і де можна здобути щось з харчів? Якось повесні 1919 року 
я  зустрів в інститутському парку, недалеко від головного входу в 
Інститут, двох наших професорів: В. Г. Ляскоронського й дуже похи
лого віку проф. Турцевича, ще з попередньої генерації професорів Ін
ституту. Останній був видатним спеціялістом клясичної філології, зо
крема й спеціяльно в ділянці візантійської літератури. Тепер він, не 
мавши змоги вижити з пенсії, відновив свої лекції в Інституті — для 
приробітку. Два професори грілися на блідому весняному сонці й 
заглибилися в поважну «наукову» дискусію: про харчі, чоботи тощо. 
Обидва старики дуж е схудли за цей час. В. Г. Ляскоронський скар
жився, що не стає на базарі навіть хліба, нема й інших звичних про
стих продуктів, не вистачає грошей з платні, бо на базарі починають 
вже торгувати на «лімони» (мільйони) карбованців.

— «Та що хліб!» — відповідав йому Турцевич. «Хто той хліб тепер 
їсть з професорів? Добре, якщо має картоплі з півпуда. А ось що див
но, що я  ніде не можу знайти дьогтю, щоб пошмарувати свої чоботи, 
щоб вони не пропускали води! Ось бачите?» — Турцевич демонстрував 
свою ногу в юхтовому чобітку, забрудненому весняною калюкою й 
промоклому водою з снігових струмків.
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— «Оце тепер проблема ж иття важливіш а за всіх античних кля- 
сиків!» — видно було, що проф. Турцевич був реально мислячою лю
диною, а не книжковим хробаком.

При цій нагоді проф. Турцевич скаржився нам на вандалізм чер- 
воноармійців, які, увірвавшися в Ніжен десь в січні 1919 року, осели
лися і в його власному домику, що стояв навскоси проти Інституту. 
Там було дуж е холодно, бо у нього зовсім не було дров. Тоді черво- 
ноармійці почали палити пічку книжками великої спеціяльної нау
кової бібліотеки проф. Турцевича, не вибираючи що менш цінне, а 
книжку за книжкою — підряд. В хаті стало тепло, але сотні раритет
них старих видань античних клясиків, Навіть деякі інкунабули, пішли 
в ті місяці в небо з димом і  попелом. А ці ж  книжки проф. Турцевич 
збирав все своє життя, їздивши для цього навіть в Західню Европу, 
чи виписуючи звідти від букіністів і антикварів! Турцевич все ще не 
міг опам’ятатися від такого горя.

— «Та що книжки!» — втішив його Василь Григорович Ляскорон
ський. — «Все наше ж иття висить тепер на волосинці під загрозою 
смерти від Чеки!».

Але квартиру В. Г. Ляскоронського ця большевицька розквартиров- 
ка, здається, не зачіпила. Не то був би він і без дров, і без книжок. Не 
довго після того прожив В. Г. Ляскоронський Як подає УРЕ, він по
мер 1 січня 1928 року. Вічна пам’ять видатному історикові України 
й людині прекрасної душі!

Виданням «Дніпрової Хвилі»  появилася праця проф. Є. 
Онацького «ПО ПОХИЛІЙ ПЛОЩІ» — записки журналіста 
і  дипломата частина І. В цій книзі описує автор діяльність 
української дипломатії в Римі за час: жовтень-грудень 
1919 p., 152 стор. ціна амер. $2,50.

Замовлення і гроші просимо слати до:
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8 München 37 
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West Germany


