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Ярослав Федорук, Віра Ченцова

До історії книгозбірні Ілька Борщака в Парижі:  
інскрипт Шевченка на «Кобзарі» 1860 року*

Ілько Борщак добре відомий своїми дослідженнями з історії козацтва XVII–
XVIII ст., літературознавства, українсько-французьких зв’язків, україніки в 
Парижі — науковець, викладач, публіцист, видавець наукової та науково-по-
пулярної літератури, часописів. Неординарна, яскрава фігура Борщака часто 
привертала увагу дослідників. Його праці з епохи Івана Мазепи перевидавали в 
1990-х — на початку 2000-х років, коли фактично відбулося нове відкриття цьо-
го вченого й громадського діяча, про нього писали статті й публікували епіс-
толярій1. Опинившись уперше в Парижі у 1914 р. за «три тижні перед світовою 
війною», як він сам свідчив, а згодом на посаді секретаря українського пред-
ставництва, яке брало участь у Паризькій мирній конференції 1919–1920 рр., 
Борщак назавжди залишився в цьому місті, почавши тут наукову, а згодом і ви-

 * Автори висловлюють вдячність Олесеві Федоруку та Олександрові Бороню за істотні 
доповнення до цієї статті в ділянці шевченкознавства.
 1 Борщак,  І.; Мартель,  Р. Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана  / Авториз. 
пер. з франц. Михайла Рудницького. — К., 1991. — 136 с. (перевидання зі львівського видання 
1933 р., переклад було виконано 1931 р.); Борщак, І. Мазепа. Орлик. Войнаровський: Історичні 
есе. — Л., 1991; його ж. Україна в літературі Західної Європи / Упоряд. З. Борисюк. — К., 2000; 
Дашкевич, Я. Ілько Борщак і його вклад в історіографію України // Вісник Київського універ-
ситету. — К., 1990. — Вип.  32. — С.  47–52; його ж. Ілько Борщак, історик  // Його ж. Постаті: 
Нариси про діячів історії, політики, культури. — 2–ге вид. — Л., 2007. — С. 461–471 (передрук 
з вид.: Борщак, І. Мазепа. Орлик. Войнаровський...); Борисюк З. Доля архіву Ілька Борщака // 
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. — Ост-
рог, 2013. — Вип. 21. — С. 258–263; Матвіїшин, В. Ілько Борщак, його науково–публіцистична 
діяльність у Франції // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. — Warszawa, 2008. — № 25/26. — 
S.  170–181; Сварник, Г. Листи Ілька Борщака до Кирила Студинського  // ЗНТШ. — Л., 1991. — 
Т. 222. — С. 375–391; Мовчан, Р. Валер’ян Підмогильний. Листи до Ілька Борщака // Всесвіт. — 
1991. — № 12. — С. 178–180. Бібліографію публікацій Борщака див.: Borschak, E. Bibliographie 
raisonnée des œuvres de E.  Borschak relatives à l'Ukraine et à l’Europe orientales [sic], 1920–
1952. — Арк. 1–55; Додатки. — Арк. 1–19. Машинописна копія з його правками, зберігається 
у Бібліотеці університету мов і цивілізацій у Парижі (Bibliothèque universitaire des langues et 
civilisations; далі — BULAC). Шифр: BIULO Mél 8.1234 (21). Ксерокопія є також в архіві Омеля-
на Пріцака в Національному університеті «Києво–Могилянська академія»: Потульницький, Г. 
Матеріали Ілька Борщака в особовому архіві Омеляна Пріцака // Краєзнавство. — К., 2014. — 
Вип. 4. — С. 206.
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кладацько-просвітницьку працю2. Його діяль-
ність була пов’язана насамперед з Інститутом 
східних мов (сьогодні Національний інститут 
східних мов та цивілізацій — Institut national 
des langues et civilisations orientales).

Одним із життєвих і наукових зацікав-
лень Борщака був Тарас Шевченко; це було 
також знаковою рисою його родини: дружи-
на Борщака — Софія, з роду фон дер Лявніц, 
переклала поему Шевченка «Єретик» фран-
цузькою разом із Рене Мартелем. Цей пере-
клад друковано в часописі «Le Monde slave», 
а згодом фрагменти з нього — у праці Бор-
щака3. Не втратило досі актуальності дослі-
дження Борщака про французьку шевчен-
кіану, сприйняття Шевченка у французькій 
літературі й суспільстві у ХІХ — перші десяти-
ліття ХХ ст.4. У 1947 р. у серії «Бібліотека українських письменників» він видав 
«Вибраний Кобзар» Шевченка «для широкого читача», як сам писав у передмо-
ві, підготувавши коментар до поезій. У передмові упорядник зазначив, що по-
давав поезії не в хронологічному порядку, «...а в послідовності внутрішній, за 
духовою спорідненістю цих творів, за їх ідейним напрямком і змістом»5. Зага-
лом проблематика вивчення Борщаком творчості Тараса Шевченка вже пору-
шувалася в сучасних наукових дослідженнях6.

 2 Борщак, І. Україна в Парижі: Мандрування й спомини // Життя і знання. — Л., 1932. — 
Ч. 6. — Березень. — С. 163; Borschak, E. L’Ukraine à la Conférence de la Paix (1919–1923): (Extrait 
du «Monde slave», 1937–1938). — Paris, 1938. — P. 1–188 (з дарчим написом автора до бібліотеки 
Школи східних мов: «A la Bibliotheque de l’Ecole. E. Borschak»); Борисюк, З. Доля архіву Ілька 
Борщака. — C. 258, 260.
 3 Борщак,  І. Шевченко у Франції: Нарис з історії французько–українських взаємин  // 
Праці Комісії шевченкознавства Наукового товариства ім. Шевченка. — Л., 1933. — Вип. ІІ. — 
С. 64–66; Кравець, Я. Борщак Софія // Шевченківська енциклопедія: У 6 т. — К., 2012. — Т. 1: 
А–В. — С. 496.
 4 Борщак,  І. Шевченко у Франції...; Joukovsky A. Chevtchenko en France (Études et 
traductions). Taras Chevtchenko. 1814–1861. Sa vie et son œuvre. — Paris, 1964. — P. 56–65.
 5 Шевченко, Т. Вибраний Кобзар / Упоряд., передм., комент. І. Борщака. — Париж, 1947. — С. 21.
 6 Кравець, Я. Борщак Ілько // Шевченківська енциклопедія: У 6 т. — Т. 1: А–В. — С. 495–496; 
Борисюк, З. Шевченкознавство в науковому доробку Ілька Борщака // Київська археографічна 
комісія в історії українського національного відродження: Зб. наук. пр. за мат–ми Всеукра-
їнської наук.–практ. конфер., присвяченої 200–річчю від дня народження Тараса Шевченка 
(м.  Київ, 9 жовтня 2014  р.)  / Відп. ред. Г.  Папакін; упоряд. Д.  Гордієнко, В.  Корнієнко. — К., 
2015. — С. 213–232.

Iлько Борщак.  
Світлина з посвідчення, 1946 року.
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Метою цієї статті є ще раз звернутися до «Кобзаря» у виданні 1860 р. з па-
ризької бібліотеки Ілька Борщака, у якому до нас дійшов дарчий напис Шев-
ченка для Надії Андріївни Степанової. По-перше, незважаючи на те, що цей ін-
скрипт добре відомий у шевченкознавстві, необхідно зробити деякі уточнення, 
зокрема й щодо його першої публікації Борщаком. Адже, за незначним винят-
ком (Євгенія Дейч), ніхто з дослідників Шевченка не вивчав це видання de visu 
після передачі книжки Борщаком до бібліотеки. По-друге, ця проблематика не 
досліджувалася під оглядом життя і творчості самого Ілька Борщака, його бі-
бліотечних збірок. У наукових працях не враховувалися також написи на цьо-
му примірнику «Кобзаря», зроблені самим Борщаком, коли він був власником 
книжки й під час передачі до бібліотеки Інституту слов’янознавства (Institut 
d’études slaves) при Паризькому університеті у 1944 р., що мають значення для 
вивчення як його творчої лабораторії щодо дослідження Шевченка, так і біблі-
отечної та архівної спадщини цього діяча.

Ілько Борщак та його учні в Інституті східних мов. 
Нотатка на звороті: “Проф. Борщак i частина учнів украïнiстики  

у Держ[авній] школі східних мов. 1952 р.  
П. Керлiн, п. Шерер, проф. Борщак, панi Бланка, пан Балей, пан Кохрон».
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І

Як засвідчив Ілько Борщак, примірник «Кобзаря» з автографом Шевченка він 
придбав у червні 1927 р. в одного з паризьких букіністів, які розміщувалися ці-
лими рядами на набережній Сени. В одній зі статей він залишив дуже теплий 
спогад про цю подію: «В полудне бібліотека французької Академії, де я працю-
вав, зачиняється, і я вийшов, щоби через “Pont des Arts” вернути в свою хату. 
Та не міг не кинути оком на рундучок букініста, що стоїть у самого початку 
мосту. Перекинув кілька книжок, нічого цікавого. Раптом кинулася мені в очі 
оправа зі слов’янськими буквами. Відкриваю книгу й що ж бачу? — безсмерт-
ний наш “Кобзар”! Я глянув на титулову сторінку — аж дух захопило... Власно-
ручне письмо Шевченка...

А за чверть хвилини я міг спокійно розглядати в себе “Кобзар”, що таєм-
ними, невідомими шляхами з далекої України дістався до рундучка паризько-
го букініста, а звідси до українського дослідника»7.

Про цю знахідку трапляються відомості у його листуванні, зокрема до Іва-
на Кревецького у Львові, який був бібліотекарем Наукового товариства ім. Шев-
ченка8. Однак і раніше Борщак цікавився можливостями виявити автографи 
поета в Парижі. Ось, наприклад, ще за два роки перед цією знахідкою, 30 трав-
ня 1925 р., він писав до Кревецького про чутки, «...що ніби то в пол[ь]ській 
бібл[іотеці] у Парижі є автограф Шевченка. Перевірити важко, бо моя особа з 
їх боку мало благонадійна... Чи Ви щось чули про цей автограф?»9

24 серпня 1944 р., у день звільнення Парижа від нацистської окупації, Бор-
щак подарував свій примірник «Кобзаря» з супровідними нотатками на фор-
заці до Інституту слов’янознавства при Паризькому університеті, де ця книж-
ка зберігається дотепер10. 

«Надежди Андреевни Степановой. На память Т. Шевчен[ко]», — так про-
читується цей дарчий напис сьогодні. На звороті фронтопіса з портретом Шев-
ченка роботи М. Микешина (1859) залишено нотатку олівцем першої власниці 
книжки — Надії Степанової: «Не забыть переплести съ обверткою, а главно[е] 

 7 Борщак, І. Україна в Парижі: Мандрування й спомини. — С. 163; [Борщак, І.]. Паризький 
автограф Т. Шевченка // Україна. — Париж, 1950. — Кн. 3. — С. 185.
 8 ЦДІАЛ України. — Ф.  309  (Наукове товариство ім.  Шевченка). — Оп.  1. — Спр.  984. — 
Арк. 52–52 зв. За цю довідку автори висловлюють подяку Зої Борисюк.
 9 Там само. — Арк. 37. Згадка про цей документ у науковій літературі: Сварник, Г. Листи 
Ілька Борщака до Кирила Студинського. — С. 379.
 10 Сучасний шифр, за яким зберігається книжка: Institut d’études slaves. Bibliothèque. — 
Rés. C 27 CES [Centre d’Études slaves]. На цупкій паперовій обгортці, що оберігає книжку і яка, 
мабуть, з’явилася одразу після передачі книжки до бібліотеки, наклеєна етикетка з шифром 
R 27. Палітурка у поганому стані збереження й потребує реставрації; нижня кришка оправи 
відірвана від блоку.
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не потерять верхней обвертки». Внизу на 
корінці шкіряної оправи книжки зберегли-
ся її ініціали золотим тисненням — «Н. С.» 
і назва книги «Кобзарь Тараса Шевченка». 
Під час переплетення книжку було обріза-
но, отож закінчення підпису поета в його 
автографі втрачено11.

У шевченкознавстві цей інскрипт Та-
раса Шевченка добре відомий. Борщак зро-
бив дві його публікації у 1932 і 1950 рр., а 
також згадував про це в одній з нотаток 
про свої дві головні бібліофільські зна-
хідки в букіністів Парижа12. Однак у стат-
ті 1932 р. не було наведено самого напису 
Шевченка, а подано лише історію віднай-
дення цієї книжки в Парижі, її опис і нама-
гання встановити особу Надії Степанової. 

Ця обставина, мабуть, спонукала Борща-
ка зробити у 1950 р. ще одну публікацію 
про цей «Кобзар», де він навів текст авто-
графа та його факсиміле13.

Перша стаття Борщака про цей ін-
скрипт Шевченка (про неї історик сам 

 11 Те, що обкладинка «Кобзаря» 1860 р. не збереглася і власниця замовила оправу, є ти-
повим для цього видання у порівнянні з іншими примірниками, що дійшли до нас, див.: Ко-
вальчук,  Г.  И. Экземпляры прижизненных изданий Т.  Г.  Шевченко в отделе старопечатных 
и редких изданий Национальной библиотеки Украины им.  В.  И.  Вернадского  // Библиоте-
ки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — К., 
2014. — Вып. 12. — С. 17. Інформацію про кількість прижиттєвих видань творів Шевченка, що 
зберігалися в Парижі за станом на 1961–й рік, подає брошура Аркадія Жуковського: Жуков-
ський, А. Шевченкiяна в Бiблiотеках Парижу = Žukovsky, A. Catalogue des éditions concernant 
Taras Ševčenko dans les bibliothèques de Paris. — Paris, 1961. — 42 с. (ротапринт). Дослідник під-
готував каталог для виставки «Шевченкiвська книга», яка відбувалася 13–18 березня 1961 р. в 
Інституті слов’янознавства до 100-ліття з дня смерті Шевченка. З-поміж інших прижиттєвих 
видань поета, що були виявлені у паризьких бібліотеках, у каталозі названо також і «Кобзар» 
1860 р., однак про наявність автографа Шевченка не згадано: Там само. — С. 3.
 12 Борщак,  І. Україна в Парижі: Мандрування й спомини. — С.  163–164; [Борщак,  І.]. Па-
ризький автограф Т. Шевченка. — С. 185; Борщак, І. Мандрування й пам’ятки. IV. Латинський 
квартал. — С. 230.
 13 В архіві Iлька Борщака, що був переданий ним до Бібліотеки університету мов і циві-
лізацій, серед редакційних матеріалів часопису «Україна» збереглося підготовлене до друку 
кліше із зображенням титульної сторінки «Кобзаря» з автографом Шевченка: BULAC. Archives 
Borschak. — Boîte 9. — BC I 27.

Тарас Шевченко. Кобзар.  
Санкт-Петербург, 1860.

Титульний аркуш  
із автографом автора.
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згадує у дедикації для паризької бібліотеки на форзаці книжки) практично за-
лишається не врахованою у бібліографії шевченкознавства з цієї проблемати-
ки. Більшість дослідників зверталися до факсимільного відтворення дарчого 
напису, опублікованого Борщаком у 1950 р.

У Радянській Україні першим до цього інскрипту звернувся Микола Тка-
ченко, який опублікував його в «Літописі життя і творчості Т. Г. Шевченка» на 
основі нотатки Борщака 1950 року14. При цьому дослідник посилався на фон-
ди відділу рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка (ф. 1, од. зб. 840), 
куди, можливо, мав намір передати фотокопію з факсимільної публікації Бор-
щака. Віктор Дудко, який перевірив цю одиницю зберігання (де фотокопії таки 
не виявилося), зробив припущення, що Ткаченкові «була відома паризька пу-
блікація дарчого напису, але вказати на неї як на джерело, ясна річ, у той час 
не випадало»15. Пізніші дослідники життя і творчості Шевченка також згадува-
ли цей інскрипт, помилково посилаючись під впливом видання Ткаченка на 
архівний фонд Інституту літератури, де самого інскрипту або його копії таки 
не було16.

У 1989 р. в «Літературній Україні» Євгенія Дейч опублікувала статтю про 
цей автограф, за основу якої взяла публікацію Борщака 1932 р., не згадуючи, 
однак, про неї. Дослідниця майже дослівно навела витяги з цієї статті й пода-
ла факсимільну репродукцію титульної сторінки з автографом поета17. Пере-
буваючи в Парижі, Дейч користувалася цією книжкою в бібліотеці Інституту 
слов’янознавства й навела в публікації також і пояснення Борщака, які він за-
нотовував на форзаці під час передачі у 1944 р. цього примірника. Видається, 
що інша стаття Борщака, з «України» за 1950 р., була невідомою дослідниці. У 
Радянській Україні це була фактично перша згадка про інскрипт з посиланням 
на його першого публікатора18.

Упорядники повного зібрання творів Шевченка в дванадцяти томах по-
милково визначали статтю Євгенії Дейч як першу публікацію дарчого напису 
Степановій у «Кобзарі»19. На цю похибку звернув увагу Григорій Зленко у сво-

 14 Ткаченко, М. М. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. — К., 1961. — С. 301.
 15 Дудко, В. До історії публікації дарчих написів Шевченка на примірниках «Кобзаря» 1860 
року // Дудко, В. Тарас Шевченко: Джерелознавчі студії. — К., 2014. — С. 333–334. На сьогодні 
автори передали до цієї справи зроблені в Парижі фотокопії інскрипту Шевченка, а також 
написів Степанової і Борщака.
 16 Анісімов, В.; Середа, Є. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. — 2–ге вид. — К., 1976. — 
С. 325; Жур, П. Труды и дни Кобзаря. — Люберцы, 1996. — С. 531; Жур, П. Труди і дні Кобзаря. — 
К., 2003. — С. 449.
 17 Дейч, Є. Шевченківський автограф у Парижі // ЛУ. — 1989. — 16 лют. — № 7. — С. 2.
 18 Див., зокр.: Дашкевич, Я. Ілько Борщак, історик. — С. 471.
 19 Шевченко, Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. — К., 2003. — Т. 6: Листи. Дарчі та власницькі написи. 
Документи, складені Т. Шевченком або за його участю. — С. 242, 557.
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їй статті, де відзначив нотатку Борщака в паризькому журналі «Україна» (1950) 
як першу публікацію інскрипту20. Віктор Дудко критично розглянув коментарі 
до інскриптів Шевченка 1860 р., публіковані у шостому томі «Повного зібрання 
творів», і слідом за Г. Зленком вказував на цю неточніть коментаторів дарчого 
напису Надії Степановій21. Обидва дослідники не згадували про першу статтю 
Борщака про цей «Кобзар», опубліковану в «Житті і знанні» (1932), у якій, що-
правда, як зазначалося вище, самого інскрипту Борщак не навів, а лише нама-
гався ідентифікувати особу Надії Степанової. 

Французький примірник «Кобзаря» з автографом Шевченка згадано та-
кож у статті про примірники різних видань цієї книжки у фондах Національ-
ної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського22.

Більшість дослідників, починаючи від перших публікацій Ілька Борща-
ка, намагалися дати відповідь на питання, хто була Надія Андріївна Степанова, 
якій Шевченко підписав «Кобзаря». «Мова йде, певно, про якогось члена з роди-
ни Степанових “з Харкова”, що в них поет обідав 6/18 травня 1858 р. (Див. його 
щоденник)», — висловлював здогад Борщак23. Цікавлячись іншими інскрипта-
ми Шевченка на виданні Кобзаря 1860 р., дослідник лише зазначив, що такий 
самий текст дарчого напису поета трапляється в іншій дедикації — Катерині 
Василівні Ґалаґан. Проводячи аналогію, він робив висновки про якісь ближчі 
взаємини Шевченка з Надією Степановою, оскільки з родиною Ґалаґанів поет 
товаришував дуже тісно24. Проте тотожність дарчих написів Шевченка різним 
людям на «Кобзарі» 1860 р. навряд чи може слугувати аргументом, оскільки таку 
форму інскрипту, як зазначалося вже в літературі, він вживав у багатьох випад-
ках, коли дарував комусь видання 1860 р.25

 20 Зленко, Г. Кому зроблено дарунок? // Його ж. Відсвіти Тараса Шевченка: Розповіді про 
пошуки і знахідки. — О., 2009. — С. 203–204.
 21 Дудко, В. Цит. праця. — С. 333.
 22 Беляева, Л. В.; Трегубова, И. Д. «Кобзарь» Т.  Г.  Шевченко в фондах Национальной би-
блиотеки Украины имени В. И. Вернадского: библиографическое исследование // Библиоте-
ки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — К., 
2014. — Вып. 12. — С. 31–32.
 23 [Борщак,  І.]. Паризький автограф Т. Шевченка. — С.  185; Борщак,  І. Україна в Парижі: 
Мандрування й спомини. — С. 163–164.
 24 [Борщак,  І.]. Паризький автограф Т. Шевченка. — С.  185; Борщак,  І. Україна в Парижі: 
Мандрування й спомини. — С. 164. Дослідник послався на працю М. Марковського про цей 
інскрипт Шевченка, див.: Марковський, М. Дещо до історії тексту «Кобзаря» Т. Г. Шевченка // 
Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського з нагоди шіст-
десятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності. — К., 1928. — Т. ІІ. — С. 332–
333. Про це див. також далі.
 25 Ткаченко, М. М. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка. — К., 1961. — С. 300–301; Злен-
ко, Г. Кому зроблено дарунок? — С. 205. Порівняння авторських інскриптів на «Кобзарі» 1860 р. 
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Коментатори видань різних років щоденника Шевченка також не мо-
гли встановити, про кого саме йдеться у цих нотатках: «[...] поехали мы [Та-
рас Шевченко і Семен Гулак-Артемовський. — Я. Ф., В. Ч.] обедать тоже к 
новым знакомым, к Степановым из Харькова», — запис під датою 6 трав-
ня (ст. ст.) 1858 р.26

На деякі гіпотези про особу Надії Степанової натрапляємо у розвідках 
Григорія Зленка. Дослідник одразу відкинув її стосунок до харківських Степа-
нових, про яких занотовано у щоденнику Шевченка. Спершу Зленко припускав, 
що Надія Андріївна була донькою гравера карт п’ятого відділення Військово-
топографічного депо Андрія Федоровича Степанова27. Критично до цих мір-
кувань поставився Віктор Дудко, вважаючи, що ця інформація потребує додат-
кової перевірки28. Однак у спеціальній статті про Надію Степанову, написаній 
через декілька років до «Шевченківської енциклопедії», Зленко вже висловив 
здогад, що Надія Андріївна була дружиною російського графіка Миколи Олек-
сандровича Степанова29. У науці висловлювалося твердження про те, що Ми-
кола Степанов навчався разом із Шевченком у петербурзькій Академії мис-
тецтв30. Крім того, дослідники вбачали у деяких його малюнках дружні шаржі 
на поета31. Проте ця інформація залишається досить непевною й потребує до-
даткових досліджень.

Борщак цікавився дарчими написами Шевченка також на інших примірни-
ках цього самого видання. Він, мабуть, прагнув більше дізнатися про дарчі напи-
си поета на виданнях «Кобзаря» 1860 р. й порівняти їх із тим, що був у придбано-
му ним примірнику. У цій книзі початок вірша «Думка» (між с. 36–37) закладено 
аркушем з печаткою бібліотеки Інституту слов’янознавства, на якому рукою 
вченого зроблено витяг з публікації листа Михайла Максимовича до Шевченка: 

див.: Беляева, Л. В.; Трегубова, И. Д. «Кобзарь» Т. Г. Шевченко в фондах Национальной библи-
отеки Украины имени В. И. Вернадского... — С. 31–32.
 26 Див., напр.: Шевченко, Т. Автобиография. Дневник. — К., 1988. — С. 283, 340; Шевченко, Т. 
Повне зібр. тв.: У 12 т. — К., 2003. — Т. 5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотат-
ки. «Букварь южнорусский». Записи народної творчості. — С. 180, 414; Шевченко, Т. Щоденник: 
[Факсиміле] / Упоряд., комент. С. Гальченка; вступ. ст. І. Дзюби. — Л., 2014. — С. 276 (коментар). 
Див. також: Большаков, Л. Н. Комментарий к дневнику Т. Шевченко // Научные записки: Ин-
ститут Тараса Шевченко. — Оренбург, 1993. — ІІ–я тетрадь. — С. 95. 
 27 Зленко, Г. Кому зроблено дарунок? — С. 204–206.
 28 Дудко, В. Цит. праця. — С. 333 (прим. 18).
 29 Зленко, Г. Степанова Надія Андріївна // Шевченківська енциклопедія: У 6 т. — К., 2015. — 
Т. 5: Пе–С. — С. 946. 
 30 Про М. О. Степанова див.: Шевченківський словник: У 2 т. — К., 1977. — Т. 2. — С. 238. У 
виданні «Шевченківської енциклопедії» гасло про М. О. Степанова відсутнє.
 31 Яцюк, В. Віч–на–віч із Шевченком: Іконографія 1838–1861 років. — К., 2004. — С. 85. 
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«1860 на свято Благовѣщенье32 Михаил Максимович до Шевченко: “Того ж мар-
та 6-го получили мы изъ Переяслова, то есть, я и жена моя Марья Васильевна, и 
старый Деркач Лев Павлович (двоюр[ідний] брат М[аксимови]ча. [– І. Б.]) полу-
чили по книзѣ Кобзаря (виданя П. Симиренка 1860. [– І. Б.]) вашого зъ надписомъ 
руки вашой власнои и зъ приложенiемъ вашои персоны...” “Украïна”, 1925, I-II. 
Стр. 142»33. У своїх статтях 1932 і 1950 рр. Борщак згадує і про публікацію іншого 
інскрипту Шевченка з 1860 р., зробленого для Катерини Ґалаґан, у Ювілейному 
збірнику на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського34.

Окрім того, у книзі є нотатки олівцем Борщака, який звернув увагу на цен-
зурні вилучення у виданні (так, наприклад, на с. 43–44 біля таких пропусків він 
помітив «сensure»), а два рядки до поеми «Тарасова ніч» він дописав, мабуть, 
по пам’яті (с. 53):

«Згада козак гетьманщину 
Згада, та й заплаче!»35

ІІ

Сам Iлько Борщак не вважав себе пристрасним бібліофілом, а матеріальний 
стан і непостійність паризького життя, мабуть, не давали змоги розростати-
ся його бібліотеці. «Ледве чи можна зарахувати мене до цеху справжніх кни-
голюбів, — зізнався він в одній зі статей, — а проте я й не раз мандрував коло 
рундучків паризькими набережними і щось приносив додому з книжкових їх 
багатств»36. Ці набутки, які він робив упродовж усього життя у Франції, дали 
можливість ученому поступово зібрати значну бібліотеку з історії та культу-

 32 У публікації в київській «Україні» датування листа: «Року 1860–го, На святе Благо-
вѣщенье».
 33 Цит. за автографом І.  Борщака, де є незначні текстологічні відмінності від докумен-
та, публікованого в «Україні», які не впливають на зміст листа. Див.: Житецький, Iг. Лист 
М. О. Максимовича до Т. Г. Шевченка, 1860–го року // Україна. — К., 1925. — Кн. І / ІІ. — С. 142.
 34 Див.: Марковський, М. Дещо до історії тексту «Кобзаря» Т. Г. Шевченка. — С. 332–333.
 35 Про історію цензури «Кобзаря» Шевченка 1860 р. див.: Бородін, В. С. Т. Г. Шевченко і 
царська цензура: Дослідження та документи. 1840–1862 роки. — К., 1969. — С. 53–70. Нотатки 
про деякі цензурні зміни у «Кобзарі» 1860 р. і правки Куліша, який був редактором цього ви-
дання, див. також: Автограф Шевченка 1860 року. — Н.–Й., 1951. — С. 3–6. У листі до Олексія 
Івановича Хропаля від 26 листопада 1859  р. Шевченко писав з цього приводу: «...сьогодні 
цензура випустила із своїх пазурів мої безталаннії думи та так, проклята, одчистила, що я 
ледве пізнав свої діточки, а издатель, кацапська душа, половини не дає того, що я прошу і що 
мені притьмом треба» (Шевченко, Т. Повне зібр. тв.: У 12 т. — Т. 6. — С. 190).
 36 Борщак, І. Мандрування й пам’ятки. IV. Латинський квартал (Елізе Реклю. — Рундучки 
паризьких букіністів) // Україна. — Париж, 1950. — Ч. 4. — С. 229.
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ри України. Він навіть робив окремі пу-
блікації, присвячені деяким особливим 
книжкам з його книгозбірні37.

Видання «Кобзаря» з автографом 
Шевченка було найціннішою книжкою 
Борщака, яку він передав для бібліоте-
ки, але далеко не єдиною. Місце Борща-
ка у формуванні фондів паризьких біблі-
отек зі славістики, як видається, потребує 
спеціального дослідження. Адже саме за-
вдяки йому бібліотеки Інституту східних 
мов та Інституту слов’янознавства попо-
внилися багатьма виданнями: він часто 
передавав у ці два спеціалізовані паризь-
кі зібрання, а також у Національну біблі-
отеку і в бібліотеку Наукового товариства 
ім. Шевченка в передмісті Парижа в Сар-
селі свої власні публікації з історії Укра-
їни і слов’янознавства та інші, що потра-
пляли до його рук38.

Інститут слов’янознавства, куди Борщак передав «Кобзар» з дарчим напи-
сом Тараса Шевченка, був заснований у 1919 р. після того, як чеський уряд при-
дбав будинок відомого дослідника-славіста Ернеста Дені (1849–1921), якого Бор-
щак називає «славетним знавцем центральноï Европи й одним iз будiвничих 
Чехо-Словацькоï Республiки»39. Дені, зачинатель викладання у Франції чесь-
кої мови й історії, видавав часопис «Le Monde slave», де Борщак публікував 

 37 Борщак, І. З моєї книгозбірні: деякі рідкі книжки з ділянки франко–українських зно-
син // Науковий збірник: УВАН у США. — Н.–Й., 1953. — Вип. ІІ. — С. 169–174.
 38 Книжкова колекція й архів Борщака стали основою українського фонду Бібліотеки уні-
верситету мов і цивілізацій у Парижі. На сьогоднішній день частина книг зі збірки Борщака 
(240 томів, з яких 120 томів українською мовою), що були передані ним до бібліотеки, мають 
помітку в електронному каталозі: «Don du Prof. Elie Borschak» (інформація з електронної сто-
рінки бібліотеки: http://www.bulac.fr/les–collections/collections–par–aire–geographique/ebco/
domaine–ukrainien; див. також: Борисюк,  З. Доля архіву Ілька Борщака. — C.  258–262). Спи-
сок книжок, що були передані дослідником до Бібліотеки університету східних мов (BULAC), 
укладений на початку 1950–х років, див.: BULAC. Archives Borschak. — Boîte 9bis. Кілька листів 
із вдячністю від адміністрації цієї бібліотеки за передані «à titre de don» книжки збереглися в 
архіві Борщака, див.: Ibidem. — Boîte 7. — AP I 5, AS I 24/1–10 (за період 1929–1951 рр.); Boîte 9. — 
BC I 95, 108 (1952 р.). Такі самі листи від імені президента Наукового товариства ім. Шевченка 
в Сарселі, а також із Британського музею див.: Ibidem. — Boîte 12. — КК II 14; Boîte 9. — BC I 110 
(1951 р.); Boîte 6. — AJ I 36 (1927 р.).
 39 Борщак, І. Шевченко у Франції... — С. 56.

Скульптурний погруддя Ернеста Дені. 
Інститут слов’янознавства, Париж.
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свої статті й де друковано переклади віршів Шевченка. У статті «Шевченко у 
Франції» Борщак наводить уривок з листа Дені до перекладача поезії Шевченка 
французькою мовою Якова Екземплярського, де висловлено захоплення укра-
їнським поетом, названо його справжнім пророком: «Перечитав коректу Шев-
ченка й ще раз вражений цим твором, як змiстом, так i формою. Змiст тепер, 
коли бачимо, що дiється в Росiï та на Украïнi, не може не викликати подиву пе-
ред iнтуїцiєю поета, таку iнтуїцiю може мати тiльки великий поет»40.

У колишньому домі Дені й розмістився новостворений Інститут, урочисто 
відкритий у жовтні 1923 року41. До бібліотеки, яка створювалася при новій на-
уковій установі, Борщак починає регулярно передавати книжки, намагаючись 
поповнювати фонди як «україніки», так і «россіки». 

 40 Там само. — С. 61.
 41 Denis, Ernest. Institut d’Études Slaves. Paris, centre de la slavistique à l’étranger. Extrait de 
«Questions contemporaines», no. 25. — Paris, 1919. — P. 3–32; Inauguration de l’Institut d’études 
slaves de l’Université de Paris. 17 octobre 1923. — Paris, 1923. — P.  1–29; Masaryk,  T.  G. et al. À 
l’inauguration de l’Institut d’études slaves à Paris, le dix–sept octobre de l’an MCMXXIII. — Prague, 
1924. — P. 1–39.

Читальний зал Інституту слов’янознавства в Парижі. Сучасний вигляд.
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Великий інтерес для майбутніх дослідників формування цих фондів задля 
вивчення історії славістики, зокрема україністики у Франції, а також бібліоте-
кознавства, мають збережені рукописні описи видань, що надходили до біблі-
отеки й реєструвалися окремо за тематикою, по країнах. Книжки, які стосува-
лися історії України, записували в загальний зошит великого формату в лінійку, 
й вони отримували шифри PR — «Petite Russie»42. Описи, як правило, фіксува-
ли імена тих, хто дарував книжки (або установи, від яких Інститут їх купував, 
як-от ВУАН, НТШ у Львові та ін.), серед яких був не лише Борщак, а й багато ін-
ших відомих учених-славістів.

 42 Автори висловлюють подяку співробітниці бібліотеки Марії Лефевр за довідку про ру-
кописні описи збірки. У цьому першому рукописному каталозі фонду «Малоросія» («Petit–
Russe. P. R. Fonds général») надходження до бібліотеки реєструвалися до 1977 р. включно. За-
галом у цій книзі є 2693 описи отриманих бібліотекою видань (за роками), а також нотатки 
про 243 книги великого формату (від початку формування фонду до 2015 р.). Усі книги мають 
наклейки з шифрами PR I и PR 4°, тобто книги малого й великого формату. На сьогодні книги 
великого формату продовжують реєструватися у цьому самому каталозі. Нові надходжен-
ня фіксуються в наступних зошитах PR і в електронному каталозі, після чого передаються в 
BULAC. Зі старих каталогів частина книг залишилася в фондах бібліотеки Інституту, а части-
на була передана на збереження в BULAC у 2011 р. 

Фрагмент опису книг бібліотеки Інституту слов’янознавства в Парижі  
з нотаткою про надходження до фондів бібліотеки «Кобзаря» Тараса Шевченка.
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Інвентарний опис книг з історії України з фондів Інституту слов’янознавства в Парижі.
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Перші дари від Борщака, що відзначені в опису, надійшли у грудні 1926 р., 
коли дослідник передав два томи праці Омеляна Терлецького «Історія Україн-
ської держави» (Львів, 1924): № 65 за каталогом з нотаткою «Don de M[onsieur] 
Borščak». У 1927 р. він передає львівське видання Євгена Чикаленка «Спогади. 
1861–1907» (Львiв, 1926. — Ч. ІІІ; № 121 за каталогом). У воєнні й повоєнні роки 
Борщак не припиняє поповнювати цю бібліотеку своїми публікаціями і видан-
нями з україніки різними мовами. Велику кількість книжок Борщак передав та-
кож і в «російський» фонд бібліотеки (його дари відзначені в опису «Inventaire 
du fonds général. Russe. R»). «Кобзар» з автографом Шевченка одразу потра-
пив до окремого опису особливо цінних книжок бібліотеки — «Резерв» («Fonds 
divers + Réserve. LNT»), де з-поміж видань XVII–XVIII ст. та інших раритетів за-
значено: «27. Ševčenko — Кобзарь Тараса Шевченка. С. Петербург в друкарни 
П. А. Кулиша, 1860, 244 p.» (с. 43, під літерою «С»).

Передаючи книгу, Борщак власноруч зробив написи на форзацах, які до-
слідники цього примірника «Кобзаря» дотепер обходили увагою43:

Форзац I.

«Sur cet exemplaire voir l’article d’Elie Borščak dans la revue “Життя й знання”, 
Львiв, 1932, p. 163–164»44.

Форзац II.

«Le 24 août 1944,
jour de la libération de Paris de l’occupation allemande, qui coincide avec la fin 

de la période la plus sombre dans l’histoire des Slaves, je fais don à la Bibliothèque 
de l’Institut d’Etudes Slaves de ce “Kobzar” de Taras Ševčenko, poète de l’Ukraine, 
apôtre de l’union des Slaves qui déplorant:

“Отак нiмота запалила
Велику хату, i сiм’ю
Сiм’ю слав’ян роз’єдинила
I тихо-тихо упустила
Усобиц лютую змiю”»
souhaitait:

“Щоби усi слав’яни стали
Добрими братами...”.
   Elie Borščak»45.

 43 Подається зі збереженням орфографії автографа; не виключено, що цитати з віршів 
Шевченка Борщак наводив по пам’яті.
 44 Переклад: «Про цей примірник дивись статтю Ілька Борщака в журналі “Життя й зна-
ння”, Львів, 1932, с. 163–164».
 45 Переклад: «24 серпня 1944 р., у день визволення Парижа від німецької окупації, який 
знаменує кінець найтемнішого періоду в історії слов’ян, я дарую до бібліотеки Інституту 
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Дослідник не випадково обрав рядки саме цього твору Шевченка, написаного 
1845 р. у Переяславі й присвяченого Павелу Йозефу Шафарикові:

«Слава тобі, любомудре, 
Чеху-слав’янине!
Що не дав ти потонути 
В нiмецькiй пучині
Нашій правді...”

Під час німецької окупації у Школі живих східних мов було заборонено курс 
вивчення української мови. Борщак поновив його лише у 1944 р. після визво-
лення Парижа від німців46. Передача цього примірника «Кобзаря» до французь-
кої бібліотеки символізувала також його надії на відновлення українознавчих 
досліджень у Парижі, Франції та Європі в цілому. Борщак намагався осмисли-
ти події військового часу, публікував статті про ситуацію в Україні, що склала-
ся після війни й перемоги над гітлерівською Німеччиною47, а також видав свої 
спогади про перебування у паризькій тюрмі Санте у 1940–1941 роках48. Вісім 
місяців тривало його ув’язнення і, незважаючи на звільнення, він залишався 
під підозрою як «голліст», декілька разів ледве уникнувши нового арешту. Піс-
ля початку Нормандської операції Борщак змушений був покинути своє по-
мешкання, куди повернувся, як занотував у спогадах, лише вранці 25 серпня 

слов’янознавства цього “Кобзаря” Тараса Шевченка, поета України, апостола союзу слов’ян, 
який, нарікаючи:

“Отак німота запалила
Велику хату, i сім’ю
Сім’ю слав’ян роз’єдинила
I тихо-тихо упустила
Усобиц лютую змію”,
бажав:

“Щоби усі слав’яни стали
Добрими братами...”.
   Ілько Борщак».

 46 Борисюк, З. Доля архіву Ілька Борщака. — С. 260. У 1946 р. Борщак підготував перший 
для французьких навчальних закладів посібник з вивчення української мови та історії: 
[Borschak, E.]. École nationale des langues orientales vivantes. Cours d’Ukrainien. Programme des 
1ère, 2e et 3e années. — Арк. 1–10 (машинописна копія). Шифр: BULAC. — BIULO. — Mél. 8.1170 (21). 
Див.: Борисюк, З. Доля архіву Ілька Борщака. — C. 260.
 47 Borschak, E. Le IIIème Reich et l’Ukraine, 1939–1945 // Bulletin de l’Association d’études et 
d’informations politiques internationales, 1–15 juillet 1951, supplement du N 50. — P. 1–8. Після ви-
зволення Парижа від німецької окупації у Борщака були надії не лише на близьку цілковиту 
перемогу над фашистською Німеччиною, а й на ймовірне повернення в Україну. Він навіть 
отримав радянське громадянство, проте з огляду, мабуть, на репресії, яких зазнавали репа-
тріанти в СРСР, відмовився від думки про повернення.
 48 Borschak, E. Huit mois à la Santé. Journal (1940–1941). — Montreuil-sous-Bois, 1946.
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1944 року49. У нотатці ж на форзаці книги Шевченка він відзначив день пере-
дачі цінного подарунка до бібліотеки Інституту слов’янознавства — 24 серпня, 
пам’ятний день звільнення Парижа і повернення додому після всіх небезпек, 
які він пережив під час окупації. Такими шляхами ця книжка попала в дім, де 
колись мешкав Ернест Дені, палкий прихильник ідеї незалежної держави че-
хів і словаків, який зробив так багато для публікації перекладів Шевченка у 
Франції, — до бібліотеки Інституту, важливого європейського центру вивчен-
ня слов’янської історії та культури.

Останнє, про що б хотілося тут згадати — це екслібрис Борщака на цьому 
примірнику «Кобзаря». Незважаючи на те, що про цей мистецький твір у нау-
ковій літературі вже згадувалося і публікувалася його репродукція50, тут про це 
важливо згадати з огляду на саму проблематику щодо книгозбірні Ілька Бор-
щака. Автором екслібрису був художник Іван Мозалевський, який саме у 1926–
1928 рр. працював у радянофільській газеті «Українські вісті» в Парижі, редакто-
ром якої був Борщак. Мозалевський вів там рубрику, присвячену українському 
мистецькому життю Франції51. Отже, ці два діячі науки і культури добре знали-
ся між собою й були об’єднані спільними поглядами.

На цьому малюнку зображено яскраву пам’ятку українського бароко — 
браму Заборовського, споруджену 1746 р. як західний парадний в’їзд до рези-
денції київських митрополитів біля Софійського собору Києва. Композиція екс-
лібриса — брама стоїть на високому правому березі Дніпра, видно дерева на 
пагорбі і сам Дніпро, по якому пливе човен, — нагадує барокову традицію Ле-
онтія Тарасевича з його відомою гравюрою «Прибуття іконописців з Царгорода 
в Печерський монастир» (1702 р.). Далі тонкими мистецькими лініями окресле-
но панораму Подолу з Києво-Могилянською академією, будиночками і церква-
ми, що були зведені Іваном Мазепою. Усе символізує творчі вподобання Бор-
щака, пов’язані з епохою бароко, — Івана Мазепи, Пилипа й Григора Орликів, 
Войнаровського та ін.

У верхній частині композиції по обидва боки від брами напис строгим 
академічним шрифтом: «Ex libris Ilko Borschak». У нижній частині — розгорну-
та книга з цитатою гасла Вольтера, написаного під впливом великого зацікав-
лення французького філософа історичною фігурою Мазепи. На лівій сторін-

 49 Ibidem. — P. 105–106.
 50 Кучерук,  О. Екслібриси та власницькі знаки з Бібліотеки імені О.  Ольжича у Києві  // 
Пам’ятки України. — 2012. — № 9. — С. 15–16; Нестеренко, П. Становлення національного сти-
лю в українському екслібрисі на зламі ХІХ–ХХ ст. // Українська академія мистецтва: Дослід-
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До історії книгозбірні Ілька Борщака в Парижі



ці книги напис французькою мовою: «L’Ukraine a toujours aspiré à être libre... 
Voltaire»52. На правій — український переклад желихівкою: «Украïна завжди 
прагнула бути вїльною... Вольтер». У цьому написі художник апелював до 
основних наукових зацікавлень Борщака українсько-французькими відноси-
нами, у т. ч. оцінкою Вольтером українських визвольних змагань і мазепин-
ської епохи53. Внизу під книгою зліва підпис художника: «Iv[an] Mozalevsky 
fecit», а також справа дата і місце створення екслібриса в Парижі у 1927 р.: 
«Anno MCMXXVII Lutecia».

* * *
Доля бібліотеки Iлька Борщака та його участь у комплектуванні фондів зі сла-
вістики паризьких книжкових збірок привертала увагу набагато менше, ніж 

 52 Voltaire, F. M. A. Histoire de Charles XII, roi de Suède. — Paris, 1933. — P. 172.
 53 Борщак, I. Вольтер і Україна // Україна. — К., 1926. — № 1 (16). — С. 34–42.

Тарас Шевченко. Кобзар. Санкт-Петербург, 1860.
Форзац із автографом Iлька Борщака та екслібрисом.



Ярослав Федорук, Віра Ченцова



його архів, про який уже не раз писали54. Документи, що зберігаються в «Архі-
ві Борщака» і в колекціях та збірках Бібліотеки університету мов і цивілізацій, а 
також в Інституті слов’янознавства, потребують дальшого вивчення. Вони свід-
чать про активну участь дослідника у поповненні та збагаченні фондів укра-
їніки і россіки, також про регулярне передавання до фондів різних бібліотек 
книжок з історії інших слов’янських народів. Для паризьких бібліотек Борщак 
стає справжнім доброчинцем і веде велике листування з ученими, видавцями, 
отримує каталоги українських книжок і журналів, що виходять у світ (частина 
цих матеріалів збереглася в його архіві). Передача в дар бібліотеці Інституту 
слов’янознавства в Парижі «Кобзаря» з автографом Шевченка стала символіч-
ною подією в житті історика, що ознаменувала кінець нацистської окупації Па-
рижа, надію на відновлення викладацької та дослідницької діяльності, на від-
родження українознавства в Європі. У цей післявоєнний час не лише Борщак, 
а й багато інших українських істориків, які опинилися на еміґрації, незважаю-
чи на часто важкі матеріальні умови життя, знову з ентузіазмом долучаються 
до наукової та науково-організаційної праці. Для Борщака, який став директо-
ром щойно заснованого Архіву української еміграції у Франції, активним чле-
ном новозаснованого в Сарселі відділення Наукового товариства ім. Шевченка, 
редактором паризького часопису «Україна», турбота про поповнення книжко-
вих фондів стала одним із важливих аспектів його діяльності на шляху збере-
ження української культурної спадщини.

 54 Сварник, Г. Листи Ілька Борщака до Кирила Студинського. — С. 379; Борисюк, З. Доля 
архіву Ілька Борщака.  — С.  258–263. Наприкінці 1950–х  — на початку 1960–х років Іван 
Крип’якевич писав про те, що архів Борщака має багато цінних матеріалів, і порушував пи-
тання про місце його перебування: Крип’якевич, І. Ілько Борщак (див.: Крип’якевич, І. Спо-
гади про особи // ЛНБ. — Архів Івана Крип’якевича. — Папка 287). На сьогодні у фонді «Ар-
хів Борщака» Бібліотеки університету мов і цивілізацій зберігаються також матеріали Ар-
хіву украïнськоï емiграцïï у Францïï (Archives de l’émigration ukrainienne en France) (BULAC. 
Archives Borschak.  — Boîtes 1–27, 1bis, 5bis, 9bis, 10bis; Les Archives Ukrainiennes en France. 
1949–1954 / Український Архів у Франції. — Paris, [1954], s. p.). Про долю цього важливого для 
української історії архіву до останнього часу не було достеменних відомостей. Див., напр.: 
Палiєнко, М. Архiвнi центри украïнськоï емiграцiï: (Створення, функціонування, доля доку-
ментальних колекцій). — К., 2008. — С.  388–392. У 2009–2011  рр. його пошуками в Парижі 
займалася Зоя Борисюк, яка мала можливість працювати з обмеженою кількістю документів. 
У 2011 р. під час переїзду архіву дослідниця виявила його старі описи, що були, однак, непо-
вними (лише за 1949–1952 рр.): Борисюк, З. Доля архіву Ілька Борщака. — С. 260–262. Довгий 
час архів залишався нерозібраним, неопрацьованим, і лише нещодавно у бібліотеці з’явився 
його узагальнюючий робочий опис для внутрішнього вжитку: [Deschanet, Maxime]. Archives 
Borschak (Références). — [Paris:] BULAC, 2014. За цю інформацію автори висловлюють подяку 
науковому керівникові бібліотеки Бенджаменові Ґiшару (Benjamin Guichard).
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Анотації

Ярослав Федорук, Віра Ченцова. До історії книгозбірні Ілька Борщака в 
Парижі: інскрипт Шевченка на «Кобзарі» 1860 року.
Дарчий напис Тараса Шевченка Надії Андріївні Степановій на титульній сторінці «Коб-
заря» 1860 р. добре відомий у науковій літературі. Ілько Борщак придбав цю книгу в 
червні 1927 р. і вперше інформував про цей інскрипт у 1932 р., перевидавши його потім 
з фотовідтворенням у 1950  р. Усі наступні дослідники використовували ці публікації, 
хоча за радянських часів деякі з них не могли зробити посилання на заборонені в СССР 
праці Борщака. Утім, перша стаття Борщака, присвячена цьому сюжетові, виявилася 
майже невідомою до сьогодні. Автори статті, ґрунтуючись на історіографії та детально-
му вивченні паризького примірника «Кобзаря», роблять низку доповнень та уточнень 
про цей інскрипт.

24 серпня 1944 р., у день визволення Парижа від німецької окупації, Ілько Борщак по-
дарував цю книгу до бібліотеки Інституту слов’янознавства при університеті Сорбони 
(Institut d'études slaves). На форзацах книги він залишив дві нотатки, у яких пояснив, 
чому саме в цей особливий день він зробив бібліотеці такий подарунок. Окрім того, в 
цих нотатках він зазначив, де вперше опублікував статтю про цю книгу.

Дослідження долі цього примірника «Кобзаря» дало змогу авторам поставити загаль-
ніші питання історії формування збірок української та слов’янської літератури в па-
ризьких бібліотеках XX  ст. Інвентарні описи бібліотеки Інституту слов’янознавства є 
важливим і досі невивченим джерелом. Окрім того, до дослідження залучено й мате-
ріали Бібліотеки університету мов і цивілізацій у Парижі (Bibliothèque universitaire des 
langues et civilisations), де зберігається архів Ілька Борщака, частиною якого став Архів 
української еміґрації.
Ключові слова: Інститут слов’янознавства (Париж), книгозбірня, архіви, еміграція.

Василь Задорожний. Коментар як чинник інтерпретації і сприйняття 
тексту.
Читаючи сучасну українську різножанрову літературу — від поетичних збірок до науко-
вих трактатів, — автор статті, відомий мовознавець, звертає увагу також і на довідковий 
апарат видань. Зокрема, його цікавить рідковживана лексика та її тлумачення. Аналіз 
низки текстів, насамперед видань літературних пам’яток XVІІ–ХХ століть, приводить 
до прикрого висновку про недостатню філологічну культуру та фахову некомпетент-
ність багатьох упорядників і коментаторів. Виразні, часто курйозні приклади й пере-
конливі аргументи вкотре доводять: коментар — це особливий жанр наукової праці, а 
легковажне ставлення до нього у підсумку знецінює всю роботу.
Ключові слова: коментар, народна етимологія, тлумачення рідковживаних та іншомовних 
слів.

Наталя Тихолоз. Андрій Франко в епістолярному та мемуарному дис-
курсах.
Статтю присвячено постаті найстаршого сина Івана Франка — Андрія. На підставі ар-
хівних, мемуарних та епістолярних джерел подано головні віхи його життєвого шляху, 
проаналізовано творчий доробок та окреслено місце в літературній династії Франків. 
Уперше публікується низка листів Тараса і Анни Франків до брата Андрія — ці матеріа-
ли докуметують і увиразнюють характеристику Андрія Франка.
Ключові слова: родина (сім’я), літературна династія, листування.





Summary

Yevhen Nakhlik. A supplement to the Metropolitan Andrei Sheptytskyi’s 
hypothetical participation in a jubilee concert in honor of Ivan Franko.
The article examines and systematizes press reports and memories about the Jubilee concert 
dedicated to the 40th anniversary of Ivan Franko’s literary and social work held on July 2, 
1913 in the hall of Galician Music Society in Lviv (by I. Nimchuk, R. Chubatyi, M. Halibei, M. 
Mykysha, A. Franko-Kliuchko and others). A particular attention is paid to the figure of the 
journalist Ivan Nimchuk (1891–1956) – the author of exclusive and still debatable information 
that the Metropolitan Andrei Sheptytskyi honored Ivan Franko at this concert.
Keywords: the 40th anniversary of Ivan Franko’s literary work, Ivan Nimchuk, reception of Franko’s 
creativity, The Second All-Ukraine Students’ Congress (1913), Stalin’s repressions.

Yaroslav Fedoruk, Vera Tchentsova. On the History of Ilko Borschak’s 
Library in Paris: Shevchenko’s Inscription on Kobzar, 1860.
Taras Shevchenko’s inscription to Nadezhda Andreevna Stepanova on Kobzar (1860) is well 
known in scholarly literature. Ilko Borschak bought this book in June, 1927 and then published 
the inscription for the first time 1932 and then its facsimile in Paris 1950. All scholars 
followed these studies even if some of them during the Soviet era could not make references 
to Borschak’s works since they were forbidden in the USSR. However, in scholarly literature 
the first of Borschak’s articles regarding this issue has remained almost unknown to the 
present day. Based on historical literature and scrupulous analysis of the copy of Kobzar, the 
authors gave many details and specifications about the inscription as it has been researched 
in Shevchenko studies. 

On 24 August 1944, the day when Paris was liberated from German occupation, Borschak 
donated this book to the library collection of the Institute of Slavic Studies (Institut d’études 
slaves) at Sorbonne University. On the bookends of this book he wrote two notes in which he 
explained his intentions with regard to this donation on that particular day of the liberation 
of Paris. In the notes he also made reference to his first article about this book.

This study on the copy of Shevchenko’s Kobzar provides a unique opportunity to undertake 
a general overview on the history of the collections of Ukrainian and Slavic literature in 
the libraries in Paris in the twentieth century. The books of the records of the Institute of 
Slavic Studies are important and unknown sources in this work. Additionally, there is Ilko 
Borschak’s personal archive which also includes the Archive of Ukrainian Emigration at the 
Library of the University of Languages and Civilizations in Paris (Bibliothèque universitaire 
des langues et civilisations) which is another fundamental source for this research.
Keywords: Institute of Slavic Studies (Paris), library collection, archives, emigration.

Vasyl Zadorozhnyi. Commentary as a factor of interpretation and perception 
of a text
Reading contemporary Ukrainian multi-genre literature  — from poetic collections to 
scientific essays — the author of the article, a well-known linguist, also draws attention to the 
reference apparatus of the editions. In particular, he is interested in rarely used vocabulary 
and its interpretation. The analysis of a number of texts, especially publications of literary 
monuments of the seventeenth and twentieth centuries, leads to a sad conclusion about 
the lack of philological culture and the professional incompetence of many compilers and 
commentators. Expressive, often curious examples and convincing arguments prove once 
again: the commentary is a special genre of scientific work, and a frivolous attitude towards 
it devaluates all work.




