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створено й саму Археографічну комісію у складі молодих 
дослідників та істориків-початківців. 

Головною і пріоритетною програмою, що на тому ета-
пі розвитку історичної науки єднала київську й львівську 
Археографічні комісії, було видання «Історії України-Руси» 
Михайла Грушевського, а також реалізація інших проек-
тів, накреслених на Республіканській археографічній нара-
ді «Українська археографія: сучасний стан та перспективи 
розвитку» (Київ, 6–8 грудня 1988 р.). Отож у Києві готували-
ся до друку томи цієї монументальної праці Грушевського, 
а у Львові укладалися до неї покажчики – іменний, гео-
графічний та бібліографічний. У суспільстві відбувалося по 
суті відкриття не лише забороненого раніше історика, а й 
цілого напівзабутого за роки радянського ідеологічного 
засилля пласту української культури.

Із утворенням у квітні 1991 року Інституту української 
археографії АН України (теперішня назва з 1995 р.) питання 
регіональних осередків постало ще з більшою актуальніс-
тю. Так, у 1991 році було утворено Дніпропетровське відді-
лення, у 1992 – Львівське (на базі Археографічної комісії) і 
Чернігівське, згодом – Харківське, Запорізьке, а також осе-
редки в Хмельницькому, Херсоні та в інших містах.

13–14 грудня 2011 року Львівське відділення організува-
ло меморіальну Міжнародну конференцію на відзначення 
ще одного ювілею під назвою «Українське джерелознав-
ство та спеціальні історичні дисципліни на початку ХХІ ст.: 
До 85-ліття Ярослава Дашкевича». Одним із пунктів резо-
люції, прийнятій на цій конференції, було питання збору 
спогадів про цю непересічну особистість нашої епохи, ви-
датного історика, політв’язня сталінських таборів і громад-
ського діяча.

Сьогодні публікуємо спогади одного з його учнів і близь-
ких співробітників Ярослава Федорука, який у 1990 році 
разом з Надією Бортняк (Халак) і Андрієм Гречилом почав 
працювати в Археографічній комісії під керівництвом Ярос-
лава Дашкевича над покажчиками до «Історії України-Руси» 
Михайла Грушевського. Ці спогади, до слова мовити, сто-
суються не лише самого Ярослава Романовича, а й цілого 
середовища, яке існувало у Львові в Інституті археографії у 
середині 90-х. Написані вони у вигляді коментарів до  «Пар-
насу» – дружнього шаржу на Львівське відділення Інститу-
ту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Гру-
шевського НАН України, складеного ще восени 1995 року з 
нагоди п’ятиліття заснування Археографічної комісії. 

ДВАДЦЯТИЛІТНІЙ 
ЮВІЛЕЙ

Інституту української археографії 
та джерелознавства 

ім. М.С. Грушевського НАН України

У 2011 році в українському істо-
ричному середовищі відбулося 
одразу декілька ювілеїв. У  цій 
публікації йтиметься про два-

дцятиліття Інституту української архео-
графії та джерелознавства ім.  М.С.  Гру-
шевського НАН України, утвореного за 
розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 25 квітня 1991 року. Цей скром-
ний для наукової установи ювілей від-
значався 18 листопада 2011 року, у день 
народження його незмінного директора, 
члена-кореспондента НАН України Павла 
Степановича Соханя, якому цьогоріч ви-
повнилося 85 років.

Інститут було сформовано на базі Ар-
хеографічної комісії, відновленої у жовтні 
1987 року, коли Президія АН УРСР затвер-
дила ї ї склад у межах Інституту історії 
України АН УРСР. Археографічна комісія 
та Інститут стали спадкоємцями Київ-
ської археографічної комісії (1848), Архе-
ографічних комісій Наукового товариства 
ім.  Шевченка у Львові (1895), Всеукраїн-
ської академії наук (1919) і Центрального 
архівного управління (1928).

Упродовж діяльності Археографічної 
комісії АН УРСР часто виникало питан-
ня заснування і розбудови регіональних 
відділень та осередків майбутнього Ін-
ституту, постанову про утворення яко-
го Президія АН УРСР видала ще в жовтні 
1990 року. Отож одним із таких майбутніх 
осередків, за задумом керівництва комі-
сії, мало стати Львівське відділення. Ство-
рити Археографічну комісію у Львові на 
базі Інституту суспільних наук АН УРСР 
було доручено відомому на той час істо-
рику Ярославові Романовичу Дашкевичу 
(13 грудня 1926 – 25 лютого 2010). 1 лис-
топада 1990 року Ярослава Романовича 
після довгих років безробіття було при-
йнято на роботу в Інститут суспільних 
наук, а відтак під його керівництвом було 
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Юрко Кох. Тут був Інструктор. Полотно, 
олія, 70х90. Львів, 2001 р. 

Дві кам’яниці по центру символізують 
архів і НТШ; з лівого боку зображено Івана 
і Галину Сварників; з указкою коло карти 
архівіст і картограф Уляна Кришталович; 
далі режисер театру Леся Курбаса 
Володимир Кучинський дістає рукописи з 
р. Полтви; під кам’яницею архіву з пакунком 
книжок актор цього самого театру Андрій 
Водичев у костюмі з вистави за Григорієм 
Сковородою «Благодатний Еродій»; у вікні 
на другому поверсі кам’яниці портрет 
Ярослава Грицака; у середній композиції 
– музи творчості, які, рятуючи від річкових 
хвиль книжки і архівні документи, не 
дають загинути науці; на передньому плані 
праворуч – Ярослав Дашкевич в образі 
мистця

Павло Сохань, Ярослав Дашкевич, Орест Мацюк 
перед входом до ЦДІА у Львові під час відзначення 70-ліття 
Я. Дашкевича. Грудень 1996 р.
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Ярослав ФЕДОРУК

під п’єцом Гошко бомки б’є,
Текля Миронівна зарплату
із банку сіткою несе.
Голько, Вавричин ледь не чують,
як сам Боплан до карти йде,
другий Голько вже не фарбує,
на щастя, більше і ніде.
Над Гузаровою потрохи
висить Дамокловим мечем
термінологія висока,
словник не буде без проблем.
Капраль зарив десь на городі
архів в піратських сундуках:
ще бомж існує у природі
по театральних закутках.
«Щось у минулому» виходить
попри зусилля шахраїв,
Куявський гнів нас не холодить, 
він поза вуха пролетів. 
Андрій «Значок» комусь чіпляє,
на збори партії спішить,
портфель з «Клейнодами» гуляє,
редактор думу ворушить.
А Томашівський Надю нудить
в трьох іпостасях, роки йдуть,
а шостий том ніяк не здужить
вона зробити, ще й не чуть.
Наталка Кіт терпить автуру,
Брекало бланки роздає
і канцелярію понуру
сама прискіпливо веде.
Математичні підрахунки
і від ручок святий синяк
у рукописних візерунках
шукає доктор Піддубняк.
А Галя, майже варшав’янка,
Грицак (Джеджора, два сини),
Думанська, грецька латинянка,
за штатом тішать свої сни.
Аж ліс раптово розступився,
ніде і звук не пролунав,
Дзюбан в криївці загубився,
а Костя шмайсера шукав.
Дівчата прізвища міняють,
вже хтось і вуса відростив,
наш Інститут всі поважають,
Дашкевич люльку закурив.

АРХЕОГРАФІЯ 
В «ПАРНАСІ» (1990–1995)

Якби предметом моїх зацікав-
лень як історика не була епо-
ха Богдана Хмельницького, то, 
мабуть, найближчою для мене 

темою був би правозахисний рух 1960–
1980-х років в Україні та СРСР. Свою по-
вагу і любов до людей того середовища я 
часто виявляв і перед Ярославом Романо-
вичем, і особливо перед його дружиною 
Людмилою Дмитрівною Шереметьєвою-
Дашкевич – багатолітнім видавцем «Укра-
їнського вісника», близькою співробітни-
цею В’ячеслава Чорновола та багатьох 
інших дисидентів. У моїй скромній бібліо-
теці були ледь не всі головні твори поетів-
шістдесятників та літературних критиків, 
що видавалися на початку 1990-х років. 
Ярослав Романович, у якого було безліч 
друзів з цього середовища і який у 1960-х 
роках сам був координатором фонду Олек-
сандра Солженіцина на Західній Україні, не 
міг не помітити такого мого захоплення. 

Отож, взявши в руки щойно виданий 
томик літературознавчих статей і по-
етичних творів Івана Світличного, мені 
трапився на очі його відомий «Парнас»1. 
У цей час під впливом родинних обста-
вин я, хоч і працював в Інституті архео-
графії, проте мешкав у Тернополі, звідки 
декілька разів на тиждень наїжджав до 
Львова або Києва. У 1995 році наближала-
ся п’ята річниця від заснування Археогра-
фічної комісії, і під впливом І. Світличного 
з’явилася така пародія, написана водно-
час і під грюкіт коліс гамірного, завжди 
через край переповненого пасажирами 
дизеля, що зупинявся біля кожного села 
на шляху зі Львова до Тернополя, і в за-
тишній мовчанці тернопільських вечорів:

ПАРНАС

Існує славна установа,
про неї б лірику писать,
колись Патона постанова
пустила в світ ї ї гулять.
Тут Скочиляс будує хату,
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Отож постанова Президії АН України, 
яка пустила Львівське відділення Інсти-
туту археографії гуляти по світу, датува-
лася 21 липня 1992 року. Вона називалася 
«Розпорядження № 690 “Про переведен-
ня працівників і передачу бюджетних 
асигнувань, а також науково-дослідної 
тематики з Інституту суспільних наук АН 
України до Інституту української архео-
графії АН України”». Документ цей давав 
підставу створити на базі Археографічної 
комісії у Львові Інститут української архе-
ографії та збільшити штат співробітників, 
значно розширивши наукову діяльність 
установи. 

Безпритульно обертаючись у львів-
ському світі по гуртожитках і різних по-
мешканнях на окраїнах міста, Ігор Скочи-
ляс «будував» свою хату в буквальному 
сенсі цього слова. З його дружиною Ірою, 
також нашою співробітницею, було трохи 
простіше, бо десь із кінця 1993-го вона 
все більше часу проводила в батьків у Со-
калі, де потім осіла на кілька років разом 
з донькою Соломією. Проте Ігор відчував 
на собі грандіозну відповідальність пе-
ред сім’єю і з усіх зусиль економив гроші, 
відкладаючи їх на майбутню хату. Часто-
густо заростав бородою, нагадуючи Кар-
ла Маркса, оскільки відмовлявся від леза 
для гоління як непотрібної одиниці зі сво-
їх щоденних витрат. 

Поневіряючись по Львову так само 
бездомно, як і він, ми часто опиняли-
ся разом під одним дахом над головою 
(або й на балконі якогось гуртожитку в 
спальних мішках студентів-геологів, які 
щойно раптово поверталися зі своєї екс-
педиції). Таке «будівництво», що потра-
пило в рядки «Парнасу», завершилося у 
Скочилясів наприкінці 1996 року, коли 
вони змогли купити собі власне невели-
ке помешкання.

Нехай мені Ігор пробачить, але я тут не 
можу обійтися без того, щоб у загальних 
рисах не описати сам процес купівлі ото-
го помешкання. Воно, повірте, того варте!

Середина 90-х років – це період, коли 
можна було прогоріти на будь-якій прак-
тичній справі, за яку берешся. Особливо 
людині, яка думає про науку, а в світ біз-
несу з його вовчими законами вступає 
однією ногою лише в разі крайньої необ-
хідності, коли без цього вже не обійдеш-

Написавши це, поставив підпис: «Тиміш де Китель». Ти-
міш – це ясно, від Хмельниченка. У слові ж «Китель» по-
єдналися усі три міста мого життя: Київ з моїми дитячими 
та шкільними роками, родинним батьківським домом, за-
конним місцем мого проживання з огляду на прописку й 
ще сталінську паспортизацію населення; Тернопіль, де я у 
той час мешкав через родинні обставини; і Львів – місто 
моєї праці, колишнього навчання в університеті, неймо-
вірного відчуття прив’язаності й любові до старовинних 
вуличок, химерних будинків і магнетичної привітної бру-
ківки під ногами. 

Надворі був сльотавий листопад 1995 року – перший 
археографічний ювілей у Львові й хотілося, щоб це свя-
то п’ятиліття від заснування такої близької, родинної для 
всіх нашої комісії не минуло безслідно. Отож відправив цей 
«Парнас» до друку в «Старожитності». Однак ця чудова га-
зета, яка мала величезне значення для поширення істо-
ричних знань в Україні на початку 1990-х років, доживала 
вже свої останні місяці, і з друком «Парнасу» в той час не 
судилося. Мій щирий товариш Ігор Гирич, який ї ї видавав, 
не раз мені згодом повторював свій жаль, що цю епіграму-
шарж так і не вмістив тоді на ї ї шпальтах. Але, як на мене, 
все, що не відбувається з людьми, – на краще. Бо чого ж 
цей «Парнас» вартий без коментарів, які сьогодні хвилями 
накочуються на мене поміж римованими рядками! У цих 
коментарях є глибока суть нашого тодішнього родинного 
життя в Інституті археографії під керівництвом Ярослава 
Дашкевича. І коли вже в березні 2010 року співробітники 
Інституту розбирали папери Ярослава Романовича в його 
кабінеті на вул. Винниченка, 24, то в нього в столі знайшли 
й той аркуш з копією «Парнасу», який я йому дав чотирнад-
цять з половиною років тому – ще тоді, коли наш Інститут 
мав приміщення в архіві...

Автограф Ярослава Дашкевича 
з розписом штату новоствореного 
Львівського відділення Інституту 
української археографії АН України. 
Кінець серпня 1992 р.
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ся. Особливо це стосується світу нерухомості, де панува-
ли і досі часто панують багато шахраїв, а подекуди навіть 
і просто бандити.

Отож, аби не бути ошуканим, Ігор звернувся по допомогу 
до своєї однокурсниці, яка після університету пішла прак-
тичними і впевненими кроками у світ нерухомості. Запро-
сивши ї ї в кафе на гонорову розмову, він, однак, наперед 
обмежив свій ліміт витрат на цю справу п’ятьма доларами 
у гривневому еквіваленті. За мірками нашої бюджетної зар-
плати в Інституті це було дуже багато, проте мірка Ігоревої 
однокурсниці відрізнялася від нашої дуже сильно. Вона од-
разу взялася до діла, замовляючи страв чимдалі більше й 
усе дорожчих. Ігор дивився на все це зі стиснутим серцем і 
розгубленими думками, бо мав на це, звичайно, багато під-
став: коли офіціант приніс рахунок, то грошей Скочилясові 
таки забракло чимало. Що роблять у таких випадках? Тікати 
при дамі не солідно! І тут Ігор не розгубився:

– Візьміть куртку в заклад, – каже, – а гроші я зараз при-
несу.

Скинувши, отже, верхній одяг, побіг Ігор з кафе, підтуп-
цьовуючи в грудневий мороз, по гроші заради хати, аби ту 
куртку викупити. Є на цю тему одна епіграма, яку, може, за 
іншої нагоди колись надрукую.

Та не були ці муки марними! Уже за кілька днів Скочиля-
си оселилися в новому помешканні. Власному! Символічна 
назва вулиці, на якій це помешкання було куплене, – Ки-
тайська – означало, що від того часу Ігор відгородився від 
своєї бездомності Китайською стіною.

Таня Гошко прийшла до Ярослава Романовича з Інституту 
суспільних наук, де вона дуже нудилася в комп’ютерному 
відділі. Не вагаючись ні хвилини, Таня зайняла величез-
ний стіл біля нашої пічки. Крихітна ї ї постава надзвичайно 
контрастувала не лише з тим столом, за яким вона пови-
нна була сидіти в кріслі, підібравши під себе ноги, а й із 
самою величезною пічкою одразу за ї ї спиною. Для мене 
нічого дивного в цьому не було. Бо ще коли ми вчилися в 
одній групі в університеті і вона виходила відповідати на 

Подружжя Скочилясів на презентації 
Ігоревої монографії «Sobory eparchii 
chełmskiej XVII wieku» (Lublin, 2008) і 

впорядкованого ним збірника документів 
«Собори Львівської єпархії XVI–XVIII 

століть» (Львів, 2006). 12 березня 2008 р.

Співробітники Львівського відділення 
Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України перед архівом під час 

неформального відзначення 70-літнього 
ювілею Ярослава Дашкевича. 

Зліва направо: перший ряд – Марія 
Вавричин, Ірина Скочиляс, Тетяна Гошко, 

Валентина Брекало, Текля Івашків, Василь 
Голько; другий ряд – Ігор Скочиляс, Орест 

Дзюбан, Ярослав Дашкевич, Костянтин 
Бондаренко, Андрій Гречило, Надія Халак. 

16 грудня 1996 р.
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їни. Ярослав Романович, який і сам щиро 
захоплювався картографією, з великим 
пієтетом ставився до такої без перебіль-
шення титанічної праці. 

Отак за тим Бопланом Марія Григорівна 
сиділа кожен день з ранку до вечора. Без-
цінний покажчик географічних назв до 
цієї карти разом з ї ї прекрасною репро-
дукцією вийшов друком у 2000 р. Можна, 
мабуть, ствердити, що це було головною 
справою її життя, і ця справа, на щастя, не 
лише завершилася великим успіхом, а й 
дала поштовх до інших вагомих проектів, 
якими Марія Григорівна займалася уже 
після цього. Це й унікальні картографіч-
ні збірники, які вона збирала й редагува-
ла, і колективні видання з репродукціями 
карт XVI–XVIII ст., на яких була накресле-
на територія України, та інше2.

семінарах за кафедру зі стосами грубезних книжок із все-
світньої історії чи ще якихось подібного несамовитого за 
обсягом штибу, то ї ї з-за кафедри не було видно в аудито-
рії. Наші співробітники, незвиклі до таких контрастів, під-
креслювали їх дуже часто. Особливо Андрій Гречило любив 
філософствувати на цю тему, оскільки він мав такий самий 
завеликий стіл і якому його завжди було замало. Свідчен-
ням цього були папери, що час від часу з-під руки Андрія 
валилися на підлогу і розвіювалися по всій нашій відведе-
ній архівом території. Не думаю, зрештою, що Таня випад-
ково обрала собі саме це місце для праці – в пізню осінню 
та зимову пори з усієї кімнати воно обігрівалося найкраще.

Те, що Текля Миронівна Івашків, наша улюблена бухгал-
терка, носила зарплату з банку в різних торбах або й зви-
чайних сітках, у яких за радянських часів люди переважно 
картоплю носили, – не зовсім образ. Це радше штрих до тієї 
епохи з небаченою досі у світі інфляцією, яку наша країна 
переживала до середини 90-х років, поки не було запро-
ваджено гривню. Наша зарплата у валютному еквіваленті  
становила не більше $10–25 US, проте на купонокарбован-
ці, що ними нас тоді годували з продірявленого бюдже-
ту, ця мізерна сума обчислювалася сотнями тисяч або й 
кількома мільйонами. Не важко тут здогадатися, що всі ці 
тисячі й мільйони мали загалом вигляд досить поважної 
купи паперу, яку треба було нашій бухгалтерці перенести з 
банку в архів, щоб роздати співробітникам. Обходилася ця 
процедура, звичайно, без інкасаторських машин з затемне-
ними вікнами чи охорони в бронежилетах з автоматами і 
шоломами. Ярослав Романович, даючи напутнє слово Теклі 
Миронівні перед ї ї походом до банку, говорив приблизно 
одне й те саме:

– Бережіться рекетирів! Візьміть когось із наших хлопців 
для охорони!!

Ми всі, хто це чули, готові були до цієї відповідальної мі-
сії. Проте Текля Миронівна, усміхаючись, брала зі стільця 
свою велику торбу для грошей і тепло кидала у відповідь:

– Не ваша це справа – гроші рахувати.
Зайвим було б і згадувати, з яким нетерпінням ми всі че-

кали на ї ї повернення. У цей час починався особливий у 
нашому археографічному побуті процес видачі авансу або 
зарплати.

Ми всі любили Теклю Миронівну не лише за те, що вона 
нам двічі на місяць влаштовувала таке свято. Щира, добра, 
з властивим вродженим почуттям гумору, вона була дуже 
близька для нас усіх. У ї ї поведінці, манері спілкування, 
способі мислення і навіть у самому такому рідкісному сьо-
годні імені відбивалися глибинні сутності нашого народу, 
його могутній образ і невмируще коріння. 

Про те, наскільки самовіддано Марія Григорівна Ваври-
чин любила Ґійома Левассера де Боплана, в нашому Інсти-
туті складали легенди. Працюючи вже багато років у цій 
ділянці, Марія Григорівна була для нас великим автори-
тетом у науці й повсякденному житті. Завжди привітна й 
доброзичлива, надзвичайно скромна, інтелігентна, стри-
мана, мовчазна, ввічлива й делікатна – такою вона нам 
запам’яталася на довгі роки. Марія Григорівна належала 
до тих людей, про яких можна сказати, що їхні переповнені 
теплом очі набагато більше промовляють співбесідникові, 
ніж розмови і слова. Зайнявши невеликий стіл якраз напро-
ти вхідних дверей, вона ретельно, прискіпливо й подиву 
гідно визбирувала з карти Боплана всі географічні назви, 
ідентифікуючи їх із сучасними населеними пунктами Укра-

Ярослав Дашкевич біля архіву у Львові. 
Вересень 1992 р.
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ник, коли йшлося про те, щоб полагодити поличку, стіл, 
вбити десь якогось цвяха, роздобути невідомо звідки на-
стільну лампу, полагодити електрику, з’єднати докупи розі-
рвані дроти, замотавши їх «ізолентою», моток якої завжди 
був у нього під рукою, щось побілити або поштукатурити 
etc., etc. За такі справи Олег Федорович завжди брався з ве-
ликою охотою, завзяттям і любов’ю. І слід тут йому віддати 
належне, бо для Ярослава Романовича в таких побутових 
питаннях, які завжди навалювалися несподіваним валом, 
він був незамінним співробітником. Нам іноді здавалося, що 
саме Олег Федорович був справжнім завгоспом, а не його 
брат – Василь Федорович. Завдяки Олегові Гольку, напри-
клад, відбулося у 1997 році наше переселення з архіву на 
вул. Винниченка, бо саме він взяв на свої плечі організацію 
ремонту нового приміщення й переїзду Інституту. 

А завгосп, як і бухгалтерія, з’явився у нас після пере-
творення Археографічної комісії в Інститут археографії і 
цей факт до певної міри був свідченням стабільності, ста-
точності установи. Проте Василь Федорович цій роботі не 
дуже віддавався. Не мав він, кажу, того хисту вести гос-
подарку, яка була в Олега Федоровича. Обоє братів при-
ходили на роботу майже завжди саме тоді, коли на роботі 
був і Ярослав Романович. У післяобідній час або в період 
відряджень чи відпусток Ярослава Романовича їх важко 
було застати в інституті.

Отож Василь Федорович приходив в архів, якось обер-
тався коло справ практичного ґатунку, приносив дещо з 
потрібних речей і згодом ішов кудись у своїх справах. Най-
більше, що б від нього вимагалося з боку наших видавни-
чих проектів – це домовлятися з книжковими крамницями 
про продаж наших видань і заносити туди книжки, зокрема 
«Україну в минулому». Але й із цим він не дуже справлявся, 
не будучи насамперед пристосованим до такої діяльності. 
Ярослав Романович, як мудрий керівник, не робив із цього 
великої проблеми, проте таким своїм занадто практичним 
підходом до праці брати Гольки провокували іноді вироб-
ниче обурення серед інших співробітників. Ситуацію ряту-
вало те, що Василь Федорович був дуже привітною і добро-
зичливою людиною. У своїй  наївності він часто зав’язував 
з нами розмови про політику або щось аналогічне, і це, 
правду кажучи, не завжди було доречно. Бо якщо сидиш в 
інституті і концентруєш свої думки на статті чи якійсь іншій 
подібній праці, а тобі тут якісь загальновідомі новини пере-
казують про Кучму, то це не завжди сприймалося. 

Якось вирішив він довести нам свою професійну придат-
ність, ініціативність, господарську дбайливість і заходився 
фарбувати підлогу в кімнаті, де ми всі працювали. Нікого, 
крім Ярослава Романовича і, мабуть, Олега Федоровича, 
не попередивши, рішуче взявся за справу – за короткий 
час вся підлога була у фарбі. Але попри такий наочний 
успіх, він якось не подумав, що через цю фарбу фактично 
спаралізувалася вся наша робота. Бо зайти в інститут, до-
братися до наших робочих столів і довший час перебувати 
в кімнаті було неможливо через різкий токсичний запах. 
А  навіть якщо й заходили, то – самі розумієте – ступати 
доводилося по вузьких дошках, віртуозно розставлених 
Василем Федоровичем поміж нашими столами. Крок уліво, 
крок вправо – і ви в фарбі. Василь Федорович, натомість, 
своєю роботою пишався. На всі наші нарікання відповідав, 
що це його обов’язок – дбати, зокрема, про добрий стан 
підлоги. Бо до Ярослава Романовича, мовляв, приходить 
багато відвіду вачів, а підлога наша нікуди вже не годилася. 

Допомагав Марії Григорівні в цій справі 
Олег Федорович Голько. Щоправда, слово 
«допомагав» має тут, мабуть, специфічне 
значення. Це можна було б перефразува-
ти так, що Олег Федорович як спеціаліст 
з географії і кандидат географічних наук 
мав планове завдання робити покажчи-
ки до карт Боплана. Та душею, натхненни-
ком і основним виконавцем цього проек-
ту була, звичайно, Марія Григорівна. Олег 
Федорович, як нам всім здавалося, під-
ходив до цієї справи не так ретельно, і з 
боку Марії Григорівни це не раз викли-
кало нетипову для ї ї розміреної вдачі го-
стру реакцію й обурення.

Натомість душа Олега Федоровича за-
вжди лежала й лежить до справ практич-
ного характеру. Це безцінний співробіт-

Марія Вавричин виступає з привітанням 
з нагоди 80-ліття Ярослава Дашкевича 

(актова зала Львівського національного 
університету ім. Івана Франка). 

13 грудня 2006 р.

Нотатка Ярослава Дашкевича про 
занесення до інститутського табелю 

Василя Голька на роботу з 1 травня 1993 р.
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Те, що Мирон Капраль не закопував 
архів у піратських статках, здогадати-
ся зовсім не важко хоча б тому, що в 
нього достеменно не піратська вдача 
відчайдуха-флібустьєра. Проте перші 
рядки цієї строфи передають головну 
Миронову сутність або ще інакше – вісь 
його життя, яке великою мірою оберта-
ється довкола львівського архіву. За його 
заняттями історією Львова, коли весь 
свій час він проводив у «бернардинах», 
перечитуючи грубі актові книги, Мирона 
можна порівняти з героями оповідань і 
романів Джека Лондона, які на зламі ХІХ 
і ХХ століть натрапляли на золоті родо-
вища Клондайку на Юконі та Алясці. Тема 
історії Львова, що потребує великої пра-
цездатності, але яку можна виконувати, 
не виїжджаючи навіть за межі міста, як-
найкраще відповідає розміреній і лагід-
ній життєвій вдачі Мирона. Бо якщо взя-
ти, наприклад, дослідників історії Києва 
XV–XVII століть, то джерела дійшли до нас 
переважно з других рук – у відписах або 
копіях актових книг, інших документів 
тощо. Отож різниця дослідницьких мож-
ливостей тут вражаюча!

Засиджуючись разом вечорами в Інсти-
туті, Мирон часто кликав мене до себе 
додому на нічліг. Приходили ми до його 
хати, Миронова мама, завжди гостинна, 
добра й привітна, зустрічала нас смачною 
вечерею, а потім наставав час новин по 
телебаченню.

Ще довго та підлога була предметом наших обговорень, 
бо все це сталося якось занадто похапливо і, мабуть, без 
особливої думки про тих наших відвідувачів. Історія ця, 
врешті, опинилася в «Парнасі».

Брати Гольки часто були предметом наших дружніх жар-
тів. Вони іноді про щось гаряче між собою по-сімейному 
сперечалися. Ось, наприклад, така неординарна тема їхніх 
дискусій, як справжнє ім’я їхнього батька. Річ у тім, що Олег 
Федорович за паспортом був «Федоровичем», а Василь Федо-
рович – «Теодоровичем». Кожен із них намагався іншому до-
вести, що по батькові правильно написано саме в його пас-
порті. Аргументи тут наводилися дуже імпульсивно й гаряче, 
а корені відшукувалися з глибокого дитинства. Слухати такі 
суперечки було великою потіхою для нашої археографічної 
публіки. Настрій одразу піднімався, на вустах з’являлися до-
брозичливі посмішки, а дружні кпини співробітників час від 
часу перебивали ці сімейні дискусії двох братів. 

Василь Федорович якось вирішив помститися за ці наші 
кпини. Ходить він якось по інституту взад-вперед, заклав-
ши поважно руки за спину, і питає з інтонацією переможця:

– А ви знаєте, що буде, якщо до Скочиляса додати Гре-
чила?

Ми всі відірвалися від своїх паперів, підняли на Василя 
Федоровича здивовані очі, в яких виразно було видно від-
повідь на це запитання: «Не знаємо».

– Якщо до Скочиляса додати Гречила, – веде свою мову 
Василь Федорович, – то матимемо: «Скочив в гречку!»

Звичайно, мої слова про «помсту за кпини» треба сприй-
мати як величезне алегоричне перебільшення. Усе вигля-
дає набагато простішим: у повсякденному житті Василь Фе-
дорович, як це ми всі помічали, мав щире й, можна мовити, 
народне почуття гумору. 

Оленка Гузар, тернопільський філолог і моя велика бага-
толітня приятелька, потрапила в наступну строфу «Парна-
су» з причини незмінного для нашого Відділення Михайла 
Грушевського. До тих трьох проектів, що робилися в нашо-
му інституті від самих початків – двох покажчиків і біблі-
ографії до «Історії України-Руси», – на якомусь етапі після 
розширення штату виникла ідея ще й четвертого: словни-
ка застарілих та маловживаних слів, що ними користувався 
М. Грушевський у всіх десяти томах своєї праці. Маючи на-
мір розвивати будь-які напрямки діяльності Інституту, які 
вже були започатковані, Ярослав Романович в цілому досить 
прихильно поставився до цієї ідеї. Мова М. Грушевського, 
якою написана його «Історія», дуже складна, багато слів для 
сучасного читача є просто незрозумілими. Потреба в такому 
словнику є великою ще й сьогодні. Не знаю, щиро кажучи, 
що Ярослав Романович відчував насправді щодо укладення 
такого складного словника, але говорив мені кілька разів, 
щоб Олена Гузар зайшла до нього на співбесіду в цій справі.

Оленка, яка спершу погодилася на це з великим бажан-
ням, задумалася над перспективами укладання словника 
глибше, взявши, мабуть, в руки перший-ліпший томик «Іс-
торії України-Руси». Адже там на кожному кроці застарілі й 
маловживані слова, діалектизми, термінологічні пастки і т. 
д. До того ж для цієї роботи треба було прочитати всі томи 
цього opus magnum. Думаю, що після такого поверхового 
аналізу вона розставила акценти між своїми великими ба-
жаннями і реальними обмеженими можливостями. Ярос-
лав Романович далі й сам не наполягав на такому словнику, 
тож справа згодом зовсім відпала й забулася, залишивши 
слід лише у нашому шаржі.

Мирон Капраль на презентації збірника 
документів «Економічні привілеї міста 
Львова XV–XVIII ст.: привілеї та статути 
ремісничих цехів і купецьких корпорацій» 
(Львів, 2007) у конференц-залі НТШ. 
2 березня 2008 р.
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Або, зустрічаючи мене вранці, коли я відчиняв двері в 
комісії і йшов до свого столу через всю кімнату, звертався 
з теплою посмішкою:

– І де ж сьогодні ночував Летючий Голландець?
Коли Ярослав Романович писав якусь статтю і йому 

бракувало котроїсь із книжок, то питав у мене, чи немає 
десь випадково у тих стосах під підвіконням Дорошенка, 
Крип’якевича, Яворницького чи ще іншого автора. Добру 
хвилину я порпався у книжках, а згодом діставав на світ 
Божий потрібне видання. У той період, якщо хтось питав у 
мене, де я живу, то відповідь була надзвичайно простою: 
ніде. Кожен раз новий нічліг шукався після роботи вечо-
рами, і Віктор Остапчук3, який тоді мешкав у Києві і з яким 
ми часто зустрічалися, любив піджартовувати:

– Ясір Арафат у Палестині також не ночує двічі на одному 
місці, хоч, правда, з іншої причини. Ти не самотній!

Дивлячись на все це, Ярослав Романович просив когось 
зі знайомих (своїх або Людмили Дмитрівни) влаштувати 
мені якесь житло, в гуртожитку, наприклад, радіотехніку-
му на вул. Городоцькій. Проте після одного візиту в той гур-
тожиток залишатися там перехотілося. Мені говорили, що 
студенти-заочники, які приїжджають на сесію, вибивають 
двері в кімнатах, коли там нікого немає, і виносять звідти 
все, що можна забрати. Красти, щоправда, в мене не було 
чого, але перспектива повертатися в кімнату з вибитими 
дверима мені не подобалася.

Спершу проблема мого життя у цей період вирішувала-
ся досить тривіально: я просто почав виїжджати зі Львова 
у кількамісячні відрядження – до Києва, де жив удома, до 
Варшави, Кракова і т. д. А потім Ярослав Грицак, зустрівши 
мене якось на Ринку, каже:

– Поселяйся в кімнату Інституту історичних досліджень, 
яку ми щойно отримали в театрі Курбаса. 

Десь у березні 1994 року, повернувшись із Кракова, я 
переселився в театр. Начальником у тій кімнаті, де розміс-
тився Центр усної історії, був Віктор Сусак. Безперечними 
перевагами його характеру, які роблять співпрацю з ним 
дуже легкою і плідною, є точність, обов’язковість, німецька 

– Мироне, чому ти не працюєш вечора-
ми після роботи? – задаю я своє типове 
запитання з нашого побуту.

– Я відпочиваю, – казав Мирон з інто-
нацією статочного ґазди, який, накосивши 
в полі кілька кіп сіна, повернувся додому 
вечеряти. У цих словах, властиво, також 
відображалася оця характерна для ньо-
го врівноваженість, неквапливість, якась 
природою закладена розсудливість, яка 
не допускала, щоб змішувалося докупи 
праведне з грішним – відпочинок і робота. 

– Чому ж у тебе, Мироне, всі книжки не 
обгорнуті? – питаю знову, розглядаючи 
бібліотеку в його кімнаті.

– А це тому, – відповідає Мирон, – що 
в мене всі книжки складені на полицях і 
вони не волочаться по торбах з місця на 
місце, як у тебе. Тож у тебе вони всі по-
обгортані.

Мені б ніколи не прийшло на гадку пи-
сати про себе в «Парнасі» як про бомжа, 
якби цей термін не ввів у моє життя Ан-
дрій Водічев – актор з театру Курбаса. 
Чим ми з ним були схожі, так це тим, що 
він (як і в моєму випадку) хоч і мав в ін-
шому великому місті цілком облаштоване 
для життя помешкання (в самому центрі 
Харкова), проте також безпритульно ти-
нявся по Львову.

– Ми з тобою не просто бомжі. Ми 
бомжі-інтелігенти!! – часто повторював 
він мені з підкресленою фразеологією 
значущості свого становища в соціаль-
ній структурі нашого суспільства. 

Найвищий пік цієї моєї бездомності 
припав на весну 1993 року, коли я пере-
ніс з гуртожитку до Інституту всі свої речі 
в торбах і книжки, що згодом поскладав 
одна на одну під підвіконням. Ярослав 
Романович, спостерігаючи за всім цим 
з властивою для нього гострою спосте-
режливістю й підкресленим, витонченим 
почуттям доброї житейської іронії, лише 
похитував головою і час від часу кидав 
свої репліки:

– Доки ви пишете «на коліні», – по-
вторював він часто, мабуть, зі свого ба-
гатющого життєвого досвіду, – доти ви 
писатимете добрі речі. Як тільки у вас 
заведуться палати і ви влаштуєте своє 
життя, то добре писати вам буде важче.

Ярослав Дашкевич і Ярослав Федорук 
на конференції «Переяславська рада 

1654 року» в Музеї Михайла Грушевського 
(Музей історії м. Києва, Кловський палац). 

16 січня 2004 р.
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Другого дня приходжу в архів на 
комп’ютер, а Галя, яка весь час працювала 
за Macintosh-ами, привезеними з Києва 
наприкінці 1991 року тодішнім заступни-
ком директора нашого Інституту Геннаді-
єм Боряком, дістає ту сотню і каже: 

– Це на Гарасимчука, щоб вийшов дру-
ком. 

Знаючи, що сперечатися з Галею – аб-
солютно марна справа, гроші на видан-
ня довелося взяти. Але знаючи також, що 
ці заощадження у неї ледь не останні, я 
запропонував поступити по-чесному, як 
мені здавалося, організувавши складчи-
ну: $50 від мене, $50 від Галі – і видаємо 
Гарасимчука! Так воно й вийшло. Писати 
десь на книжці, що вона доклалася до неї, 
Галя категорично відмовилася. Тож у ви-
данні про Гарасимчука це ніде не зазна-
чалося. 

Про всю цю історію я розповів Ярос-
лавові Романовичу і він погодився, що 
справедливо буде вписати Галю в «Украї-
ні в минулому» під псевдонімом, який ми 

педантичність, пунктуальність і любов до порядку в усьо-
му. Мені, правда, це не завжди було до душі з простої і дуже 
практичної причини: десь між 9.00 і 10.00 ранку до тієї кім-
нати приходили працівники Інституту і на той час я мав ї ї 
звільнити, зібравши розкладачку, а також усі свої книжки, 
кип’ятильник з горням та інші речі так, як вони лежали до 
вечора попереднього дня. Це тривало кілька місяців, поки 
я в червні того року не виїхав до Києва в надії добратися 
до московського архіву, а наступного місяця не опинився, 
натомість, у Тернополі.

Про перипетії видання «України в минулому»  йтиметься 
в іншому нарисі. Проте тут лише скажу, що «Парнас» цей 
писався одразу після того, як друком вийшов п’ятий ви-
пуск. Його поліграфічна якість була, мабуть, найгіршою з 
усіх дев’яти чисел. Причиною було те, що на поліграфічному 
комбінаті «Вільна Україна» нам підсунули старі пластини, 
з яких було виготовлено жахливі офсетні форми для дру-
карської машини. Це  фатально вплинуло на друк випуску.

На звороті титулу цього номера серед спонсорів є пріз-
вище Галини Куявської. Не важко здогадатися, що тут ідеть-
ся про Галину Сварник. Чому Куявська? – бо це, здається, 
була вулиця (чи район?), де вона винаймала помешкання 
у Варшаві. 

Але мало хто знає, що Галина Куявська не мала нічого 
спільного з фінансуванням «України в минулому», а без-
посередньо була причетною до виходу в світ документів 
Василя Гарасимчука. Історія була такою. Сиджу я якось 
в архіві на початку 1994 року коло щойно привезено-
го з Києва комп’ютера і журюся: за що ж видати збірник 
Гарасимчука, який уже був набраний і зверстаний у Ки-
єві? Журюся вголос, бо ця проблема з категорії непере-
борних. Як я собі пригадую, за весь час нашої видавни-
чої діяльності у нас ніколи не було чіткого плану щодо 
фінансування книжки до тих пір, поки книжка не була 
набраною, вичитаною і зверстаною. Для накладу Гара-
симчука у 800–1000 прим. потрібно було – смішно тепер 
сказати! – $100 US. Проте тоді це був статок кількох наших 
щомісячних зарплат.

Галина й Іван Сварники під мурами 
бернардинського архіву (світлина, яка 
слугувала за образ для картини Юрка Коха 
«Тут був Інструктор»). 1992–1993 рр.

Один з варіантів назви часопису 
«Україна в минулому» і проектів 
обкладинки. Грудень 1991 р.
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всіляко підтримував почин Андрія щодо організації щоріч-
них осінніх геральдичних конференцій4. 

У середині 90-х років видання «Знаку» потребувало, без 
перебільшення, надзусиль з боку його редактора. Ми пе-
реживали етап повного банкрутства держави перед бю-
джетними працівниками і, якщо я зараз десь чую, які по-
гані справи у нас бувають з фінансуванням якихось наших 
проектів, то завжди невільно накочується думка: «Ми пере-
жили 90-ті!!» За жовтень 1996 року в мене випадково збе-
реглася нотатка на клаптику паперу і вона дає зараз уяву 
про те, як велися у нас тоді справи, наприклад, з виплатою 
зарплати. Слово «заборгованість» для нас стало абсолютно 
звичним і кожного місяця замість нашої зарплати нам ви-
плачували лише незначні відсотки за попередні місяці. На 
початку жовтня того року, наприклад, виплачували 40% 
зарплати за квітень. Щороку 1 липня всіх співробітників 
у цьому коловороті відправляли у примусову відпустку 
за власний рахунок на два місяці. Коли кожного січня по-
чинався новий фінансовий рік, то заборгованість за неви-
плачену зарплату останніх кількох місяців попереднього 
року скасовувалася. У зв’язку з цим у нашому лексиконі 
тоді з’явився новий термін – «касація зарплати». Так, на по-
чатку 1996 року було скасовано зарплату за листопад і гру-
день року попереднього. За умови, якщо припустити, що 
держава все ж не мала права скасовувати платню за ті міся-
ці, то в підсумку станом на початок жовтня 1996 року зар-
плата нам була виплачена повним обсягом лише за січень, 
тобто заборгованість держави перед нами як бюджетними 
працівниками складала вісім місяців. Такою була реальна 
картина нашого тогочасного життя в Україні, в якому ми 
все ж намагалися розвивати археографію.

За таких умов одним із виходів для підтримки видавничої 
діяльності, зокрема і «Знаку», Андрій вбачав у тому, щоб 
знайти якогось зацікавленого співвидавця з більшими, ніж 
у нас, фінансовими можливостями. Справа ця була нелег-
кою, мабуть через те, що всім нам бракувало в голові під-
приємницької кебети, тож у нас нічого не виходило. Андрій 
далі з подиву гідною впертістю та енергією тягнув самотуж-
ки лямку «Знаку», міцно вхопившись за неї двома руками. 
І вона таки не відірвалася від одвірків науки!

їй обоє придумали. Коли ж вийшов п’ятий 
випуск і Галя зробила вигляд, що на нас 
дуже розсердилася, то ми лише покеп-
кували з того «куявського гніву», який 
зайняв натомість своє поважне місце в 
«Парнасі».

За двадцять років, протягом яких Ан-
дрій Гречило видає «Знак», ця газета ста-
ла одним з найважливіших органів для 
дослідження геральдики як допоміжної 
історичної дисципліни. Не важко здо-
гадатися, якими зусиллями Андрієві да-
ється це видання, що так довго тримає 
вже свою марку: сам збираю статті, сам їх 
редагую, сам верстаю, видаю нерідко за 
свої гроші, сам потім розповсюджую. Усе 
це – про Андрія і його «Знак». Видавничий 
жанр видання як газети додає тут бага-
то переваг. Насамперед, що є найважли-
вішим, на ї ї шпальтах можна друкувати 
найрізноманітніші за стилем матеріали: 
офіційні документи УГТ, популярні нари-
си, наукові статті, джерела тощо. 

Ярослав Романович оцінював УГТ як 
ледь не єдиний острівець у пустелі, на 
якому розквітала оаза фахових гераль-
дичних досліджень в Україні. Він завжди 
намагався подати в «Знак» свої статті та 

Неформальні урочистості після 
презентації збірника наукових праць 

«Боплан і Україна» (Львів, 1998).
Зліва направо: географ Степан Ямелинець, 
далі співробітники Львівського відділення 

ІУАД – Олег Голько, Надія Халак, Наталя Кіт, 
Ірина Скочиляс, Ярослав Дашкевич, Ігор 

Скочиляс, Марія Вавричин, Мирон Капраль, 
Андрій Гречило, Василь Голько. 15 січня 

1999 р.
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з тієї причини, що його політична орієн-
тація була досить каламутною та мінли-
вою, мотивованою, як нам всім здавало-
ся, більше корисливими інтересами, ніж 
політичними переконаннями чи ідейніс-
тю. Отож Андрій, приходячи на роботу, 
складав руки на столі, роздивлявся до-
вкола, що тут робиться в Інституті, мов-
чав хвилю, а потім значуще оголошував:

– Мене по обіді не буде – сьогодні в 
мене партійні збори!

Звучало це надзвичайно урочисто і для 
деяких співробітників, як-от для Теклі 
Миронівни, накладало якийсь магічний 
відбиток: депутат міськради, голова ко-
місії з комунального майна, який ось тут 
працює за сусіднім столом, іде на збори 
активу УРП! Та на превелике щастя для 
Андрія, як мені здається, партійним акти-
вістом він так і не став, не віддавши УГТ 
на поталу політиці. Він і далі займався го-
ловною справою свого життя, яка прине-
сла вже стільки користі Україні, – міською 
геральдикою. Один лише Малий Держав-
ний герб України, затверджений в його 
виконанні Верховною Радою України 19 
лютого 1992 року, чого вартий! 
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Закінчення в наступному номері

Не дивно, що інші проекти УГТ залишалися лише в ідеях 
або не отримували якогось розвитку. До таких проектів 
належало й видання збірника «Клейноди», перший випуск 
якого вийшов у 1991 році як матеріали Першої геральдич-
ної конференції. Зібравши статті до другого й третього ви-
пусків, Андрій віддав їх на складання до Києва, яке невдовзі 
було зроблене. Але далі вся справа міцно заморозилася. 
Пов’язано це було з відкриттям сумнозвісної друкарні в Ми-
ронівці й великою кризою, що тоді була в нашому Інституті 
зі згаданих причин. Варто лише згадати, що перерва між 
виданнями 2-го і 3/4-го випусків «Українського археогра-
фічного щорічника» становила п’ять років – з 1994 до 1998!

Андрій приходив на роботу, швидкими кроками міряв 
нашу кімнату, падав за свій стіл і депресивно починав роз-
водити риторичні розмови про «Клейноди», порушуючи 
творчу тишу.

– Ярослав Романович казав, щоб я віддав портфель з 
«Клейнодами» до Києва і заплатив там гроші за набір і вер-
стку. Ти платив за «Україну в минулому», коли ї ї там робили? 
– запитував він у мене.

– Платив, – кажу.
– І як це виглядало?
– Та віддав красивий конверт з п’ятнадцятьма доларами 

і зробили за кілька місяців.
– То чому ж мені не зробили? Я також дав конверт...
І за хвилю далі:
– Поїду до Києва при нагоді і скажу, щоб або верстку да-

вали, або гроші повертали.
– Ну, Андрію, – веду далі, – як досі не зробили, то вже, 

мабуть, і не зроблять. Може й забули, що ти гроші давав?
Отак ті папки блукали між Києвом і Львовом, поки не 

загубилися остаточно десь у закапелках київських редак-
ційних столів. Наступні після першого випуску «Клейноди» 
ніколи вже білого світу не побачили. Статті, які автори туди 
подавали, Андрій з важким серцем порозпихав до друку в 
інші видання. Ярослав Романович свою опублікував у 1996 
році в «Записках НТШ» («Емблематика та символіка вірме-
нів України XIV–XVIII століть»). 

Окрім «Знаку», УГТ і міськради, Андрій у той час брав 
активну участь і в громадському житті, приєднавшись до 
Української республіканської партії. Він був єдиним, здаєть-
ся, з усіх нас, включаючи і Ярослава Романовича, хто мав 
якусь партійність. Костянтина Бондаренка я тут не згадую 

Андрій Гречило на секційному засіданні 
меморіальної конференції «Українське 
джерелознавство та спеціальні історичні 
дисципліни на початку ХХІ ст.: До 85-ліття 
Ярослава Дашкевича» (конференц-зал НТШ 
у Львові). 14 грудня 2011 р.
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Ярослав ФЕДОРУК

Наступним персонажем «Парнасу» стала Надія 
Халак, яка на час заснування Археографічної 
комісії була ще Надією Бортняк. Для дослідників 
історіографії школи Грушевського варто знати, 

що це одна і та сама особа, яка ще й сьогодні друкує свої 
статті іноді під різними прізвищами. На початку 90-х років, 
катастрофічно не встигаючи з Грушевським і Томашівським, 
Надя взялася за справи ще важливіші для України і збуду-
вала міцну сім’ю. Сам Томашівський, як і покажчики до Гру-
шевського, в кінцевому підсумку були цілком надолужені у 
подальших роках. Ну, обмовлюся, майже «цілком», бо свою 
дуже добру дисертацію про Степана Томашівського Надя 
так і не видала (поки що) друком. Тож деякі не зовсім сум-
лінні історики, бувало, не втримувалися від спокуси під час 
праці з чужим машинописом, переписували Надін текст, 
переставляли слова і фрази на свій лад, а потім той текст 
видавали за свій власний. 

Проте в цьому місці мені б хотілося говорити не стіль-
ки про Томашівського або Грушевського, скільки про інші 
речі. Найперше про найважливішу рису характеру, яку я 
завжди високо цінував у Наді, – ї ї надзвичайну надійність 
у складних, відповідальних, навіть подекуди критичних 
ситуаціях, коли кожна людина вимірюється на вагу золо-
та. А по-друге, те, що саме Надя з волі чи, радше, з неволі 
конструювала ідейні витоки «Парнасу» ще на зламі 1990 і 
1991 років. Якось, перебуваючи в комісії, вона взяла в руки 
папір і почала занотовувати, не приховуючись, якісь цікаві 
фрази, що ними ми втрійку з Андрієм Гречилом час від часу 
перекидалися. Ярослав Романович у цей час був десь поза 
межами кімнати Археографічної комісії, бо в його присут-
ності ми, звісно, не дозволяли собі таку словесну безце-
ремонність або розкутість, дотримуючись все ж належної 
нам поваги і статечності. І ось Надя почала вести цей облік 
різних кинутих у наших стінах фраз. План, який у Наді тоді 
зароївся в голові, був нею ж озвучений і власноруч у цих 
фразах занотований: «В кінці видань Грушевського видамо 
том “Анекдоти Археографічної комісії” (Бортняк)».

АРХЕОГРАФІЯ 
В «ПАРНАСІ» (1990–1995)

Надія Халак від імені Відділення дарує 
Ярославу Дашкевичу козацьку вишиту 

сорочку на день його 80-ліття. 
На другому плані – Андрій Гречило. 

Грудень 2006 р.

Закінчення. Початок у № 1, 2012
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витися. Насправді ж кінцева фраза мала 
звучати: «як старший лаборант», – а запи-
татися слід було не інакше, як про наяв-
ність зарплати для Археографічної комі-
сії або про крайній термін подачі табелю 
присутності співробітників на роботі.

3. «Особливо хотілось би підкреслити... 
роль і значення такого феномену, як здо-
ровий глузд українського народу». Це но-
татка Наді зі статті одного з авторів, які 
подавали тези виступу на конференцію з 
етногенезу, яку ми готували навесні 1991 
року.

4. Олег Гірник1 відкриває двері зі схо-
вища, щоб вмикнути світло, і з притиском 
напівживого бернардинського анахорета 
кидає фразу:

– Зв’яжешся з жінкою – кінець кар’єрі!
Він, звичайно, не знав, що Надя все це 

неодмінно занотує на папері. А тим паче 
не знав, що десь за рік він зважиться таки 
піти ченцем до Крехівського монастиря, з 
якого його все ж витягне красива дівчина 
Катруся, і вони одружаться, мов у голлі-
вудському гепі-енді. Проте ця метаморфо-
за Олегового життя змінила, мабуть, фун-
даментально його нерозважливі погляди, 
що колись так сильно обурили Надю.

5. Наступний запис почутого Надею 
в архіві діалогу слід ставити в контекст 
незабутнього візиту завгоспа Інституту 
суспільних наук Ярослава Миколайови-
ча в Археографічну комісію з кульковими 
стержнями перед Новим роком. З розмо-
ви заступника директора Інституту і ди-
ректора ЦДІА:

«Горинь В. І.: Що то вже вони Інститут 
археографії? 

Мацюк О. Я.: Так.
Горинь В. І.: То ми вже їм нічого не 

дамо!»
А історія з візитом була такою. Якось у 

період кризи на початку 90-х років, одно-
го грудневого вечора, Ярослав Микола-
йович заходить до нас у комісію й каже: 

– Прийшов до вас знову з канцеляр-
ськими новорічними подарунками, – і 
урочисто вручає кожному з нас по одно-
му стержню до кулькової ручки!

6. Інший один діалог, занотований 
Надею:

«Пятигорова (вахтер в архіві): Славик, 
вы были в Киеве?

Нотаток цих загалом вийшло зовсім мало, бо ж сама на-
тхненниця цієї справи згодом пішла на кілька років у від-
пустку. Я ж перейняв ї ї естафету, але вів це діло дуже не-
регулярно і, порівняно з Надею, неохайно. Книжки з цих 
анекдотів ніяк би не вийшло, та й анекдотами деякі з цих 
історій назвати не можна. Швидше – це ще один штрих до 
неформального життя в нашій Археографічній комісії, а 
потім в Інституті української археографії у 90-х роках. Та 
все ж, за Надіним задумом, бодай частково виконую тепер 
ї ї план у коментарях до «Парнасу». Бо обидва покажчики 
до «Історії України-Руси» Грушевського вже видано, тож і 
можна тепер з чистим сумлінням згадати, як ми над ними 
колись працювали.

Ось кілька вибраних нотаток, що переважно стосуються 
деяких конкретних ситуацій, які у нас виникали: 

1. Андрій до мене: «Будеш у Києві, подивися за таміль-
ськими прислів’ями». І далі: «О Господи!» Це після того, як 
ми з Надею почали з натхненною цікавістю випитувати, на-
віщо Андрієві здалися в житті тамільські прислів’я і при-
казки.

2. Надя звертається до мене: «Славку, передзвони в бух-
галтерію як старший...» І далі обриває фразу, вкладаючи в 
неї глибокий зміст, нібито старший за посадою мав би пе-
редзвонити в бухгалтерію і про щось там серйозно домо-

Наказ директора Інституту суспільних 
наук АН УРСР Ярослава Ісаєвича 
про створення у Львові відділення 
Археографічної комісії. 
27 вересня 1990 р.
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ших нарисах, у яких згадуватиметься наша спільна праця 
над підготовкою цих книжок, тому тут я це випускаю. 

Майже всі наші видання, починаючи з 1993 року, перечи-
тувала й редагувала Наталя Кіт. Закінчивши поліграфічний 
інститут за спеціальністю наукового редактора, Наталя не 
лише виправляла мовні, стилістичні й граматичні помилки 
авторів у збірниках і монографіях, а й здійснювала глибшу 
наукову редакцію. Наталя завжди виходила переможцем 
у цій війні редактора з текстами, які часто-густо рясніли 
нелогічним викладом матеріалу, повторним викладом тих 
самих ідей, помилками авторів, недоречностями чи зви-
чайними друкарськими огріхами, наприклад, у датуваннях. 
Думаю, що в нашому Інституті кожен співробітник залиша-
ється їй вдячний за таку ретельну працю. Мені особисто 
надзвичайно приємно, що в переліку видань, які Наталя Кіт 
редагувала, збірник про Василя Гарасимчука посідає перше 
місце. Як на мене, сьогодні Наталя абсолютно заслужено 
має у львівському науковому середовищі славу одного з 
найкращих і найталановитіших редакторів. 

Федорук Я.: Так. 
Пятигорова: А почему вы мне не ска-

зали? У нас все мне говорят куда отлу-
чаются».

Далі уже з життя нашого Інституту, 
коли Надя лише навідувалася до нас час 
від часу:

7. Мирон Капраль у відповідь на наші 
дружні кпини у Відділенні з приводу тако-
го іміджевого нововведення, яким стали 
його щойно запущені вуса:

– Похожу пару років з вусами, не спо-
добається – то збрию. Вам нема про що 
більше говорити, крім моїх вус?

8. Дзвонить телефон. Андрій підходить 
і бере слухавку. Жіночий голос:

– Я попала, напевно, до Гречила?
– Так, – відповідає Андрій.
– Скажіть, будь ласка, як вас по-бать-

кові?
– Богданович.
– Дуже дякую, до побачення, – і пові-

сила слухавку з того боку дроту.
Андрій стоїть коло мене з характерною 

для нього широкою посмішкою, з якої 
майже вимальовується великий знак пи-
тання: «Що це було?»

У цей самий час Галя Сварник роками 
наполегливо описувала фонд НТШ, що 
зберігається в Національній бібліотеці у 
Варшаві. Двічі на рік з точністю швейцар-
ського годинника вона їздила до Варша-
ви й робила книжку, що вийшла друком у 
2005 р. («Архівні та рукописні збірки На-
укового товариства ім. Шевченка в Наці-
ональній бібліотеці у Варшаві: Каталог-
інформатор»). Про Галю мушу сказати, 
що це дуже самозречена у роботі людина. 
Один лише згаданий епізод з виданням 
Гарасимчука дуже промовистий. Загалом 
нам разом довелося займатися безмеж-
но цікавими книжками, найважливішими 
з яких були «Mappa Mundi» (1996) і «Ві-
рменія і Україна» (2001) Ярослава Даш-
кевича, а також покажчики іноземними 
мовами до останньої. Ми багато спілкува-
лися, сперечалися, сварилися, мирилися, 
потрапляли в різні цікаві пригоди нашого 
наукового життя. Про це йтиметься в ін-

Наказ директора Інституту української 
археографії АН України Павла Соханя 

про створення Львівського відділення 
Інституту на базі Археографічної 

комісії. 27 серпня 1992 р.

Ярослав Дашкевич, Галина Сварник, 
Василь Кук в архіві під час підготовки 

збірника  «Українське державотворення. 
Акт 30 червня 1941». Травень 2001 р.
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доскіпливістю цікавився краєзнавством 
і ширшими темами історичної науки. 
Його знайомство з Миколою Григорови-
чем Крикуном надало цій стихійній до-
питливості систематичної стрункості й 
поступово перетворювало математика-
професіонала з історика-аматора в публі-
катора джерел найвищого ґатунку. Мико-
ла Григорович увів Олексу Полікарповича 
в середовище Інституту археографії та 
Археографічної комісії НТШ. Це фунда-
ментальне видання готувалося понад де-
сять років і вийшло друком у 2008 році2.

Особливість Олекси Полікарповича по-
лягала ще й у тому, що він зберіг своє міс-
це в нашому Інституті навіть після того, 
як у середині 90-х років було здійснене 
вимушене скорочення штату Відділення. 
У  цей час Олекса Полікарпович, окрім 
копіювання джерел до свого збірника, 
на громадських засадах взявся за таку 

Валентина Іванівна Брекало, вчений секретар Відділення, 
була великою знахідкою Ярослава Романовича для Інсти-
туту. Співробітниця історичного архіву, вона бездоганно 
вела документацію, відповідаючи також за офіційні листи-
відношення співробітників до різних установ. Особисто 
Ярославу Дашкевичу Валентина Іванівна іноді допомага-
ла друкувати його статті на друкарській машинці. Почерк 
у Ярослава Романовича був надзвичайно виразний, калі-
графічний, кожна літера у кожному слові була старанно 
виписана. Якось він мені був кинув фразу з цього приводу: 

– Люди часом думають, що вони стають мудрішими, коли 
пишуть нерозбірливо, бо, мовляв, демонструють цим, що 
в них немає часу на чіткість почерку. 

У середині 90-х років Валентина Іванівна почала дедалі 
більше скаржитися на захворювання очей, яке непомітно, 
але невпинно прогресувало. Приховуючи спершу цей факт, 
вона все ж була абсолютно безвідмовною для кожного спів-
робітника у його канцелярських потребах. Проте у зв’язку 
з цією хворобою змушена була піти з Інституту невдовзі 
після нашого переїзду в приміщення на вул. Винниченка. 

Унікальною людиною у Відділенні, його колоритною 
окрасою був доктор фізико-математичних наук Олекса По-
лікарпович Піддубняк. Виходець із Вінниччини, він зберіг 
у своїй українській мові соковитість, барвистість слів та 
інтонацій, властивих для його рідного краю, і це додавало 
особливого задоволення у спілкуванні з цією особистістю. 
Коли б ви не зайшли у 90-х роках до читальної зали відділу 
рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, 
його завжди можна було там застати за копіткою працею 
копіювання актів Брацлавського воєводства XVI–XVII сто-
літь. Маючи чималі здобутки, як ми чули від спеціалістів, у 
галузі математики, Олекса Полікарпович з надзвичайною 

Співробітники ІАУД і гості під час 
відзначення 80-ліття Ярослава 
Дашкевича у Львівському університеті. 
Зліва направо: Наталя Кіт, Олена Бачинська 
(Одеса), Андрій Фелонюк, Марія Вавричин, 
Ігор Скочиляс, Мирон Капраль, Надія 
Халак, Ігор Гирич, Ірина Скочиляс, Ярослав 
Федорук, Андрій Гречило. 13 грудня 2006 р.
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науці також був залучений до цього збірника. Ярослав Гри-
цак агітував його зайнятися вивченням біографії Володи-
мира Старосольського. І Ігор придивлявся до цієї історич-
ної фігури, та все ж не раз говорив, що не дуже бачить себе 
учасником цього проекту, а діяльність Старосольського, як 
його наукова тематика, до душі йому не лежала. 

Ярослав Грицак, звичайно, прийшов на роботу до нашого 
Інституту не лише як його співробітник3. Як тут не згада-
ти блискучі семінари Історичної комісії НТШ, яку він тоді 
очолював, – двічі на місяць з доповідями, повідомленнями 
і дискусіями! Перший із них відбувся 12 березня 1992 року 
і ми всі були їхніми учасниками, а Мирон Капраль ще й зі 
свого обов’язку як секретар Історичної комісії. Семінари 
найчастіше відбувалися в архіві, рідше – в Інституті суспіль-
них наук або в Інституті історичних досліджень Львівського 
університету. Вони гуртували довкола себе середовище, 
нав’язували до традицій семінарів НТШ, організовуваних 
Михайлом Грушевським, а згодом, у 1960-х роках, – Іваном 
Крип’якевичем, спонукали до пошуку, робили життя ціка-
вим та різноманітним4. Ярослав працював дуже самовідда-
но, хоч організовувати такі зустрічі двічі на місяць, шукати 
наперед дискутантів до доповідачів і вимагати від останніх 
написаний текст для кращого ознайомлення перед цією 
дискусією було справою досить складною. Зайвим було б 

Учасники Демократичного семінару, 
організованого Інститутом історичних 

досліджень при Львівському 
університеті. 

Зліва направо: Ігор Підкова, Ігор Марков, 
Ярослав Грицак, Ярослав Дашкевич. 

Середина 90-х років

Ярослав Грицак і Ярослав Дашкевич 
під час інавґурації Інституту 

історичних досліджень у Дзеркальній 
залі Львівського національного 

університету ім. І. Франка. За столом 
сидять голова НТШ Олег Романів і ректор 

університету Іван Вакарчук. Жовтень 1992 р

рутинну працю, як тематична розбив-
ка імен до покажчика «Історії України-
Руси» Михайла Грушевського. На той час 
цю працю вже виконував Мирон Капраль, 
і Олекса Полікарпович повинен був йому 
допомогти, пришвидшивши таким чином 
підготовку покажчика до друку. Завер-
шилося це, врешті, його надзвичайно ре-
тельним опрацюванням третьої частини 
восьмого тому і першої – дев’ятого. 

Ярослав Грицак, який так майстерно 
й успішно перетягнув був мене з Києва 
до Львова восени 1990 року, з утворен-
ням Інституту в 1992 році сам став його 
співробітником (його дружина Олена 
Джеджора і два сини, ясна річ, ніколи в 
нас не працювали, але довільний стиль 
«Парнасу» заніс їх у співробітники). За 
наміченим планом Ярослав готував збір-
ник документів про розвиток суспільно-
політичної думки в Галичині на межі ХІХ 
і ХХ століть. Пригадую, як Ігор Скочиляс, 
перебравшись з Тернополя до Ярослава 
Романовича, в пошуках ще своєї теми в 
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Ярослав Романович, здається, був сві-
домий того, що видати всі ці джерела не 
вдасться. Він вважав, що нехай би все 
це копіювалося, відкладалося в папках 
(вони й досі лежать у Львівському відді-
ленні), а там буде видно. Згодом визріла 
ідея підготувати у співпраці з Василем 
Куком окремий збірник, присвячений 
актові проголошення Української держа-
ви 30 червня 1941 року (вийшов друком 
у 2001 р. під назвою: «Українське держа-
вотворення. Акт 30 червня 1941: Збірник 
документів і матеріалів»).

Орестові Дзюбану я завдячую тим, що 
за матеріалами обласного архіву він вия-
вив і віднайшов на Личаківському кладо-
вищі могилу Василя Гарасимчука. Було це, 
здається, навесні 1994 року. Ми з Орес-
том пішли на Личаків і були приємно зди-
вовані тим фактом, що за весь той час на 
могилі Гарасимчука не було зроблено ні-
якого іншого поховання. Могила дивом 
збереглася, ще існувала і це давало під-
стави розпочати багатолітню акцію, ске-

говорити, наскільки корисними були ці обговорення для 
самих доповідачів і аудиторії, яка відвідувала ці засідання. 
Семінари ці, повторюся, міцно «зрослися» зі співробітника-
ми Інституту – ми всі дуже вболівали, аби вони відбувалися 
регулярно й успішно.

Участь у цих семінарах брав також і Ярослав Дашкевич. 
Окрім того, у 1992 році Ярослав Романович підтримав 
Ярослава Грицака в організації Інституту історичних до-
сліджень, допомагаючи, зокрема, у впливах на Львівський 
університет. Усе це зміцнювало, звичайно, співпрацю Інсти-
туту археографії та Історичної комісії.

У цьому сенсі варто згадати, що у 1991–1992 роках у 
Львові діяв ще й інший семінар, щомісячний, організова-
ний Ярославом Ісаєвичем в Інституті суспільних наук. Нази-
вався він «Проблеми політичної історії України», і з-поміж 
доповідей запам’яталися виступи самого Ярослава Дми-
тровича, двічі – Ярослава Дашкевича, Андреаса Каппеле-
ра, Ярослава Грицака, Івана Сварника про Богдана Хмель-
ницького та інші. У своєму виступі Іван Сварник говорив, 
до речі, про перспективи пошуків нових матеріалів до біо-
графії українського гетьмана, зокрема в ЦДІА у Львові у 
фондах Даниловичів і Лянцкоронських. Його виступ дійсно 
спонукав мене заново переглянути ці фонди в надії зна-
йти якісь факти до життєпису Богдана Хмельницького (на 
початку XVII ст. його батько Михайло служив у Станіслава 
Жолкевського та Яна Даниловича). Проте таких джерел ви-
явити не вдалося, хоч інші матеріали до політичної історії 
середини XVII ст., звісно, також були важливими. 

Ще одним учасником цього проекту зі збору документів 
до історії українського політичного руху в Галичині була 
Ірина Думанська. Прийшовши до Інституту одразу після за-
кінчення факультету класичної філології Львівського уні-
верситету, Ірина все ж намагалася не втратити своєї квалі-
фікації латиніста. Її прихід збігся саме із завершенням наших 
архівних занять з латинської мови під керівництвом Наталії 
Царьової, і ми обоє тоді взялися за переклад досить склад-
ного тексту доби Богдана Хмельницького – його епітафії, 
написаної якимось анонімом у середині XVII століття. Зви-
чайно, що перекинутися з класичного світу на тему вивчен-
ня вузькорегіональних джерел кінця ХІХ ст. їй було важко, а 
часом навіть і неможливо. Античний світ – це, все ж, антич-
ний світ! Його нічим не замінити. І коли наступного року 
Ірина отримала запрошення з університету для викладан-
ня латинської мови на кафедрі класичної філології, то після 
глибокого внутрішнього сум’яття вона пішла за покликом 
своєї душі, залишивши свій світлий слід у «Парнасі».

Орест Дзюбан і Костянтин Бондаренко творили групу 
«хлопців з лісу» в нашому Інституті. Ще раніше до цієї групи 
належав Тарас Андрусишин, але він, пропрацювавши з рік-
два, звільнився. Орест копіював документи до історії ОУН і 
УПА зі щойно відкритого партійного архіву. Його самозре-
чення як дослідника було вражаючим ще й тому, що ледь не 
кожного дня він боровся зі своєю недугою спини. Костян-
тин поєднував працю археографа з написанням дисертації 
про розкол ОУН у 1940 році, підживлюючи світ наукових 
відкриттів своєю діяльністю тоді ще в мельниківських ор-
ганізаціях, які часто виступали спонсором його проектів. 

Пригадую, як Орест завжди захоплено розповідав, скіль-
ки документів, про які він раніше й не здогадувався, від-
крито тепер в архіві.

– Коли ж це все перекопіювати! – кидав він часом на ходу, 
забігаючи в Інститут.

Ярослав Дашкевич на узбережжі 
Атлантичного океану під час відвідин 
Нью-Йорка. Жовтень 1995 р.  
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ся, його сутність до певної міри була роз-
двоєною. З одного боку, він був виразним 
реалістом і скептиком. Його гострий ро-
зум, внутрішня зібраність, самоорганізо-
ваність, великий життєвий досвід та інші 
подібні риси характеру змушували дуже 
зважено підходити до реалізації нових 
ідей. Він спершу оцінював, наскільки ці 
нові ідеї були реальними до втілення, хто 
ті люди, з якими йому доведеться їх здій-
снювати, і чи вистачить їм духу не пере-
горіти після якогось миттєвого першого 
захоплення і довести задум до кінця. З 
іншого ж боку, він був нестримним ро-
мантиком, Дон Кіхотом, як ми його часом 
називали між собою в Інституті, здатним з 
головою пірнути в невідомість, боротися 
за іноді безнадійну справедливість – не 
лише в науці чи публіцистиці, а й у прак-
тичному житті – впритул до того, щоб ви-
ходити з плакатами на вулицю на демон-
страції протесту (як це було, наприклад, 
у Скадовську проти комуністів, про що 
мені розповідала його дружина у 1994 р.).

Оце балансування між скептицизмом 
і романтикою у Ярослава Романовича 
доповнювалося дружньо-сатиричним 
сприйняттям світу, з витонченим почут-
тям аристократичного гумору. Якось, на-
приклад, у сльотаву морозну погоду в 
один з рідкісних випадків я проводжав 
його у Львові на залізничний вокзал. 
Взуття в мене було не дуже добротне, тож 
не пройшло багато часу, як я посковзнув-
ся і гепнувся на землю.

– І що це за балєт, Ярославе, скажіть 
мені, будь ласка, – запитав він мене з 
нотками великого життєвого оптимізму 
в голосі.

Або такий випадок. Сидимо ми одного 
разу на роботі в нашому архівному при-
міщенні. Ярослав Романович читає якусь 
книжку про козаків і раптом з півоберту 
питає у мене:

– Як ви думаєте, Ярославе, Запорозька 
Січ була Українською козацькою держа-
вою чи ні?

Я витримав коротку паузу, нашорошив 
вуха і далі питаю:

– Що ви маєте на увазі?
– На Січі ж не було жінок! Як це могла 

держава існувати без жінок, якщо вона не 
мала продовження роду?

но люди, які зверталися до Ярослава Романовича на «ти» і 
лише по імені. Коли навіть Віктор Остапчук, говорив йому, 
наприклад, таке: «Ярославе, коли ти їдеш до Києва?», це, 
звичайно, різало моє вухо, бо ж Віктор на тридцять років 
молодший від Ярослава Романовича! Проте я ще не знав 
тоді, наскільки близькими були і вони, і Людмила Дмитрів-
на з Остапчуковою дружиною Галею. І навіть родичами, бо 
Ярослав Романович був хрещеним батьком Вікторового 
сина Тараса. 

Багато інших відвідувачів приходили у справах редак-
ційних, громадсько-політичних, наукових. Я іноді подив-
ляв його великій терпеливості вислуховувати пренудні, 
як на мене, монологи деяких, які, починаючи з довгої і ба-
нальної критики політики Кучми, просили або підтримки 
щодо його членства в редколегії часописів, або статей до 
якихось видань тощо. І Ярослав Романович писав, писав і 
писав... Було видно, що людина за багато років вимушеної 
мовчанки знайшла, нарешті, можливість виговоритися. Та 
навіть зробивши похибку на таку самозрозумілу причину 
його публікаторської активності 90-х років, неймовірна 
працездатність Ярослава Романовича вражала кожного з 
нас. І не тільки. Люди з-поза Інституту – у Львові, Києві або 
навіть у Польщі – не раз говорили мені без особливої при-
вітності в тоні, що Дашкевич втручається в дуже широкі й 
різнопланові теми. На мої аргументи про те, що в кожній з 
його наукових або публіцистичних статей завжди присутнє 
більше чи менше раціональне зерно, реакція переважно 
була упередженою і критичною. Людям, мабуть, важко було 
сприйняти, що ерудиція Ярослава Романовича давала йому 
змогу порушувати в своїх публікаціях надзвичайно різно-
бічну за жанром, стилем і змістом проблематику. Розмови 
ці почасти припинилися з початком 2000-х років після ви-
ходу збірників його статей «Вірменія і Україна» (2001) та 
«Постаті» (2006; 2007). 

Коли Ярослав Романович брався за втілення в життя яко-
їсь наукової організаційної ідеї, то, як мені не раз здавало-

Аркуш з переліком статей, укладеним 
Ярославом Дашкевичем, для друку в 
збірнику «Вірменія і Україна» 
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устах, не викликали. Йдеться про рух монархістів, які з 
усією серйозністю пропонували відродити києво-руську 
князівську монархію, посадивши на київський престол ко-
роля Олелька ІІ. Він мешкав тоді чи то в Іспанії, чи то в 
Заїрі на своєму хуторі під назвою «Україна». По лінії ма-
тері цей Олелько (Олексій Васильович Бремейєр-Дураццо-
Долгорукий-Анджу, як він титулувався) виводив себе із 
князівської родини Долгоруких – нащадків Рюриковичів, 
а водночас і з Романових. Його бабуся, мовляв, була ца-
рівною Марією – донькою Миколи ІІ, яка дивом врятува-
лася від розстрілу і пізніше вийшла заміж за котрогось із 
роду Долгоруких. Окрім українського престолу, отже, цей 
Олелько претендував також і на російський, і на неаполі-
танський, і на сербський. Помер він десь наприкінці 1994 
або на початку 1995 року. 

Про цього кумедного короля я вперше почув від Василя 
Барладяну в його доповіді на конференції Української між-
партійної асамблеї, що відбулася у Славську в жовтні 1990 
року. Найщирішим послідовником такої монархії, окрім 
самого Барладяну, був ще такий львівський діяч Орест 
Карелін-Романишин, який називав себе графом, коман-
дором і вірнопідданим лицарем його величності короля 
Руси-України Олелька ІІ. Разом зі своїми прихильниками 
вони створили Орден ратників українського престолу, до-
магаючись у такий спосіб корони для Олелька з африкан-
ського хутора.

Одного разу цей Карелін-Романишин, не пригадую вже з 
якого дива, заходив до нашого Відділення – чи то до Ярос-
лава Романовича, чи то до Андрія як депутата міськради. 
Загалом вся ця діяльність монархістів, місце якої краще 
вимальовувалося б у якомусь музеї на припорошених по-
лицях, сприймалася у Львові як великий суцільний бур-
лесковий анекдот – серйозний зміст монархізму як фор-
ми державного правління мав тут невідповідні для нього 
комічні образи стилістичного вираження. Час від часу ми 

– Так козаки ж із Січі на волость ходили 
і в Крим, – повів я лінію на захист Низу. – 
А потім вони в зимівниках осідали у Ве-
ликому Лузі з дітьми і сім’ями.

Ярослав Романович, посміхнувшись, 
лише гмикнув. Проте аргумент, здається, 
вдався, бо заперечень з його боку проти 
такої козацької розв’язки цієї проблеми 
на Січі більше не було.

З-поміж численних відвідувачів до 
Ярослава Романовича приходило бага-
то громадських або політичних діячів із 
різних партій. До певної міри в цьому ві-
дображалася тогочасна епоха, коли лише 
починало будуватися громадянське сус-
пільство. Хоч би що говорили сьогодні 
про складність років тогочасного пере-
хідного періоду, коли зарплата була ниж-
чою за мізерний рівень, а в продуктових 
магазинах на полицях було – дослівно! – 
все вичищено5, наше життя все ж вирува-
ло цікаво й динамічно. 

Не обходилося тоді й без політичних 
активістів, які нічого, крім посмішки на 

Неформальна зустріч під час 
конференції у Седневі на Чернігівщині, 

присвяченої 150-літтю Київської 
археографічної комісії. Зліва направо: 

Георгій Папакін, Ярослав Дашкевич, 
Павло Сохань, Ольга Тодійчук, Наталя 
Яковенко, Патріція Кеннеді-Ґрімстед. 

19–21 жовтня 1993 р.
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життя на Україні», що відбулася на кругло-
му столі істориків у Славську на початку 
вересня 1990 року: «Основна характерна 
риса нашої сьогоднішньої розмови – це га-
личецентризм. Україна ж – не тільки Гали-
чина. І, тим більше, історія церкви, історія 
релігії стосується не лише Галичини. Шко-
да, але ми дуже мало говоримо про історію 
церкви на Східній Україні. Цей [церковний] 
конфлікт, який проявився найгостріше на 
західноукраїнських землях, заслонив пе-
ред нами всі інші питання»6.

Ще одна його важлива риса в політич-
ному світогляді – це несприйняття світо-
вої економічної і політичної глобалізації. 
Він вважав, що глобалізація вигідна лише 
великим країнам, які поширюють свою 
експансію в світі не в інтересах декларо-
ваної ними демократії чи загальнолюд-
ських цінностей, а у своїх власних. 

1992–1994 роки запам’яталися мені 
кількома важливими подіями. Перша з 
них – це переселення Ярослава Романо-
вича у вересні 1992-го з вул. Козацької, де 

складали про цих монархістів свої оповіді з категорії аль-
тернативної історії, намагаючись спрогнозувати сучасний 
розвиток України у разі, якби Олелько ІІ був у Києві на Бан-
ковій замість Кравчука або Кучми, а титулований графськи-
ми орденами командор Карелін-Романишин – на місці го-
лови Адміністрації Президента. А вже якщо й говорити про 
претендента на престол когось із давнього князівського 
роду, то нам далеко ходити не треба було, бо за сусіднім 
столом сидів Ярослав Романович, рід якого виводився з 
литовських князів по лінії Корибута.

Якщо ж серйозно говорити про політичні погляди Ярос-
лава Дашкевича, що їх ми виразно відчували у 90-х роках, 
то, як мені здається, їх можна було б ємно вмістити в ідею 
сильної національної президентської держави. 

Ярослав Романович, окрім того, був великим соборни-
ком. Йому були чужі дрібні ідеї містечкового галицького 
центризму і він це доводив не лише своїми статтями або 
громадською позицією, а й повсякденним життям: щонай-
менше раз, а то й кілька разів на місяць він шукав нагоду 
їхати до Києва (переважно на спецраду із захисту дисерта-
цій, засновану в нас на початку 1994 р., або на конферен-
ції), залишаючись у місті добрих три-чотири дні. Це було 
кожного місяця, за якимись винятками з поважних при-
чин, протягом двадцяти років! Триматися такого роками 
усталеного порядку було нелегко, особливо якщо додати 
сюди й подорожі на конференції в інші міста, різні зустрі-
чі, засідання тощо. Маючи такі тверді життєві принципи, 
Ярослав Романович гостро реагував на будь-які спроби за-
хідноукраїнських політиків початку 90-х років створювати 
різного штибу регіональні асамблеї або робити якісь кро-
ки, що вели б до федералізації України, початок якій мали 
робити в цьому напрямку «патріотичні» рухи. 

Украй критично він висловлювався про такі справи, які 
траплялися і в науці. Ось, наприклад, його реакція під час 
дискусії навколо виступу Аркадія Жуковського «Релігійне 

Археографічна трійця після 
повернення зі Львова з Форуму 
видавців з презентації книжки Ярослава 
Дашкевича «Постаті». Зліва направо: Ігор 
Гирич, Ярослав Федорук, Володимир 
Кравченко. Михайлівська площа в Києві. 
20 вересня 2007 р.
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до останніх своїх днів Ярослав Романович усі коробки так 
і не розібрав і вони лежали запакованими сімнадцять ро-
ків. Пам’яткою з того переселення для мене є його дисер-
таційна книжка «Армянские колонии на Украине в источ-
никах и литературе XV–XIX веков» (Єреван, 1962), яку він 
мені подарував того дня на Козацькій посеред великого 
книжкового безладу. 

Навантаживши вже під вечір останню машину, він відпра-
вив нас усіх, залишившись наодинці в порожньому домі на 
ніч. Аби попрощатися, як ми розуміли...

Ще однією подією, яка відбулася того року, був Другий 
конгрес МАУ, який тривав у Львові цілий тиждень – від 22 
до 28 серпня. У нашому Інституті до цього конгресу по-
ставилися дуже відповідально, бо кілька співробітників 
включно, звичайно, з самим Ярославом Дашкевичем, бра-
ли в ньому участь: Андрій Гречило, Мирон Капраль і Таня 
Гошко. Мені випало секретарювати на секції «Козацтво і 
східний світ», якою керував Ярослав Романович. Правду 
кажучи, найцікавішою для мене на цій секції мала бути 
спільна доповідь Лева Заборовського і Наталії Захар’їної 
– істориків з Москви, які досліджували зовнішню політику 
Богдана Хмельницького середини 50-х років XVII століття. 
Проте, оскільки вони не приїхали, Віктор Остапчук увібрав 
у своєму виступі майже весь свій і їхній час, безкінечно 
довго переповідаючи османські джерела про морські по-
ходи запорожців у 1620-х роках. При цьому Віктор у при-
таманному для нього стилі вживав українську й турецьку 
термінологію, розбавляючи цю кашу ще якимись вкраплен-
нями фраз англійською мовою. Незважаючи на те що іно-
ді годі було вловити суть його османських думок, виступ 
запам’ятався досить цікавим, мабуть, тому, що тематика 
його була доволі екзотичною.

Наступною подією була наша поїздка до Седнева на Чер-
нігівщині для участі в конференції, присвяченій 150-літньо-
му ювілеєві Київської археографічної комісії. Відбувалася 
ця конференція з 19 до 21 жовтня 1993 року, а виїжджали 
ми з вул. Грушевського, 4 в Києві за день перед початком 
цієї зустрічі. Цілий вересень і жовтень того року я сидів у 
київському Інституті української археографії у 507-й кім-
наті на п’ятому поверсі в Інституті історії, а потім на вул. 
Пугачова (куди наш Інститут переїхав у вересні 1993 р.7) і 
робив збірник про Василя Гарасимчука. В автобусі до Сед-
нева ми їхали з Ігорем Гиричем, і в мене вже кілька днів так 
розколювалася голова від роботи з Гарасимчуком, що не 
пригадую, аби колись таке було зі мною перед тим. Напе-
редодні на моєму комп’ютері пропав був файл з більшою 
частиною набраних і вже вичитаних латинсько-польських 
документів зі збірки джерел Гарасимчука, тож набирати їх 
і робити коректу доводилося заново. Ігор, до речі, підсу-
нув мені тоді цитрамон, щоб я проковтнув одразу кілька 
пігулок. Пригадую це дуже добре, бо перед тим якісь ліки 
я вживав лише в дитинстві. Але цитрамон той зовсім не 
допомагав, а стан мій був досить прибитий, що не прихо-
валося, звичайно, від уважного ока Ярослава Романовича. 
Отож, коли ми приїхали вже до Седнева, він одразу забрав 
мене в готель до свого номера. Поки всі гуляли після вече-
рі, я незчувся, як провалився у прірву глибокого сну. Про-
кинувся десь близько опівночі. Ярослав Романович сидів 
на краю свого ліжка і щось записував у нотатник. Але по-
бачивши, що я збудився, одразу встав і мовчки вимкнув 
світло, щоб не заважати. На ранок він сказав, що, забравши 
мене до себе, врятував від різних компаній, щоб дати мені 

він прожив неповних сорок років з часу 
повернення зі Спаська, на вул. Зелену. 
Зай вим було б говорити, наскільки до-
рогим для нього був цей дім, де до 1963 
року він мешкав зі своєю матір’ю Оленою 
Степанів і звідки ї ї у велелюдді ховали на 
Личакові. Якось в серцях він обмовився, 
що якби міська рада не пропонувала 
створити на Козацькій музей Олени Сте-
панів, він нізащо б не проміняв би той за-
куток на інше помешкання. Ми допома-
гали Ярославові Романовичу вантажити 
книжки в коробках під час цього пере-
селення. Тих коробок було так багато, що 
вантажна машина мусила їздити між Ко-
зацькою і Зеленою кілька разів. Пізніше 
ці коробки були звалені в неосяжному 
хаосі на Зеленій, немов бетонними бри-
лами заваливши дві кімнати й коридори. 
Як можна було це все розгребти і привес-
ти до ладу, мені в голові не вкладалося. 
З полицями згодом допоміг, мабуть, Олег 
Федорович, якому господарська робота 
завжди вдавалася на «відмінно». Проте й 

Під час праці у відділі україніки 
Львівської національної 

бібліотеки ім. В. Стефаника. 
14 квітня 2008 р.
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ному археографічному шаржі.
Або інші мені говорили (ті, хто все ж до-

читував до кінця):
– Що це ти написав, ніби Дашкевич 

люльку закурив? Він же не курить! Ти, 
мабуть, переплутав його з Іваном Свар-
ником і хотів написати, що це Іван люль-
ку закурив? – бо ж Іван Іванович весь час 
стояв у коридорі архіву біля далекої піч-
ки й розмірено чадив люлькою, немов 
якийсь боцман на палубі корабля в оке-
ані. 

Проте я нічого не переплутав. Даш-
кевич дійсно «люльку закурив», органі-
зувавши довкола себе такий родинний 
осередок науки, яким була Археографіч-
на комісія і до сьогодні залишається Ін-
ститут української археографії та джере-
лознавства ім. М. С. Грушевського НАН 
України. 
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можливість побути трохи в тиші і спокої. Згадую про цей 
буденний епізод з такими деталями, бо він є дуже добрим 
свідченням того, як уважно й тактовно Ярослав Романович 
умів будувати свої відносини з людьми.

Не знаю, скільки ще тих цитрамонових пігулок в мене 
втиснув тоді за вечерею розчулений – така його повсякден-
на унікальна натура!! – Гирич, однак на вечір наступного 
дня мені вже стало краще, а ще через день вже міг висту-
пати з доповіддю, ніби й нічого не сталося. 

До Львова я повертався, везучи з собою комп’ютер і 
принтер. Геннадій Боряк, дивлячись на мої творчі муки на 
Грушевського і Пугачова з Гарасимчуком, знайшов можли-
вість придбати для нас нову техніку. З Олегом Соханем, 
недавнім випускником Київського політехнічного інститу-
ту й талановитим інститутським програмістом, ми підне-
сено ходили по київських магазинах і вибирали новенькі 
комп’ютер і принтер. Потім разом везли його в потязі, Олег 
установлював це все в архіві і вчив, як користуватися. Ми-
рон першим з усіх нас зрозумів, як подружитися з цими 
нехитрими винаходами нашого часу, а до моєї голови ті 
програми ніяк не могли дійти ще довгий час. У Відділенні 
в архіві, словом, відбулася важлива подія, яка перевернула 
наші уявлення про можливості видавничої справи.

Останнє, про що я хотів би тут згадати – це захист док-
торської дисертації Ярослава Романовича, що відбувся 30 
травня 1994 року. На самому захисті в Києві мене не було, 
проте коли за кілька місяців він отримав диплом, то зібрав 
нас усіх у Відділенні за великим столом і влаштував часту-
вання. Наш колишній вчений секретар Інституту і теперіш-
нійчлен спецради із захисту дисертацій Василь Михайло-
вич Даниленко переповідав мені недавно свої враження 
від цього захисту:

– Це було свято української історичної науки!
А Омелян Пріцак, як свідчив нам Ярослав Романович, чу-

довим тенором затягував за столом українські народні піс-
ні. Настрій Ярослава Дашкевича у Відділенні був, звичайно, 
піднесений і він говорив, аби ми всі йшли до захисту, бо ця 
справа потрібна не лише для нас самих, а й для України. 

Такий внутрішній стимул для здобуття вченого ступеня 
доктора історичних наук дала йому, без сумніву, праця в 
Археографічній комісії та Інституті української археогра-
фії в умовах нового суспільного й наукового життя, яке 
пробуджувалося. Знаю це від Людмили Дмитрівни, яка у 
червні або в липні того самого року, ще під враженням від 
цього захисту, розповідала мені в Києві, що раніше, десь 
у 80-х роках, Ярославові Романовичу робили пропозиції 
захистити докторську чи то в Москві, чи в Єревані. Про-
те знеохочений радянською дійсністю, думаючи більше, як 
вижити в умовах свого суцільного безробіття і не втрати-
ти при цьому кваліфікацію історика, він ці пропозиції від-
хиляв. Так свідчила мені його дружина, але деталі цього 
факту, обставини, за яких робилися подібні пропозиції, і 
інше мені не відомі.

* * *
Коли різні люди в архіві, Інституті чи інших середовищах 

брали до рук «Парнас», то, пробігаючи нетерпеливо очима 
текст і не дочитуючи до кінця, іноді питали мене з веселим 
вогником в очах:

– А де ж тут Дашкевич? Де тут написано про нього?
Найбільшою інтригою, отже, в «Парнасі» було те, як же 

образ Ярослава Романовича зображено в цьому літератур-




