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О. Левицький — артист слова не мав прямих послідовників, певні риси 
його творчої манери — строгий документалізм, досконале знання 
суспільно-політичних та історико-побутових реалій описуваної епохи, 
прискіплива увага до рядового персонажа історії, конкретно-національний 
гуманістичний пафос, чудове володіння літературною мовою, тактовне 
використання архаїки минулих століть — не розвинувшись в умовах 
тоталітарного суспільства вглиб, мали рефлекси в історичній прозі Миколи 
Горбаня, Зінаїди Тулуб, Валерія Шевчука та ін.
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НАЩАДОК КИШЕНСЬКОГО СОТНИКА

___  Тамара ЛАЗАНСЬКА

Один із представників великого козацького роду Потоцьких — Павло 
Платонович — уславив своє ім’я не у виснажливих воєнних походах (вони 
були у його житті також), а на культурній ниві. Він народився 12 грудня 
1857 р. в селі Просяниківка Кобеляцького повіту Полтавської губернії 
у родині дрібномаєткового поміщика, яких немало у той час було серед ук
раїнського дворянства Лівобережжя. Своє походження Потоцькі вели від 
рядового козака Григорія, який наприкінці XVII ст. відзначився при взятті
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татарської фортеці Киз-Кермен, а після цього — впродовж 40 років — був 
сотником Кишенським Полтавського полку. Після смерті Григорія Потоць- 
кого сотником обрали його сина Василя — прадіда Павла Платоновича1.

Знищення Катериною II Запорозької Січіт. реорганізація козацьких 
полків, введення кріпосного права, що відбувалося впродовж другої 
половини XVIII ст. в Україні, призвели до кардинальних змін у її суспільно- 
політичному житті. Козацька старшина, прийнявши із рук цариці жалувану 
грамоту, перетворилася, хоч і не одразу, у пересічних дворян Російської 
імперії. За образним висловом Дм. Донцова, «колись горде покоління тих, 
що з Богданом ляха задавили» змінило булаву на плуга, а місце «бундючних 
і гордих хмельничан, дорошенківців і мазепинців» заступило «служилое 
малороссийское дворянство» чужої імперії2.

А тому козацький сотник Василь Григорович Потоцький перетворився 
у звичайного прем’єр-майора. Дід Павла Платоновича, Олександр Василь
ович, маючи уже дворянське звання, служив ротмістром у царській армії, 
а батька його (що успадкував 100 душ кріпаків та понад 800 десятин землі) 
неодноразово удостоювало високою довірою повітове дворянство, обираю
чи своїм предводителем і тричі — суддею Кобеляцького повітового суду3.

Дитячі роки Павла Платоновича, про які він залишив цікаві спогади, 
пройшли у великій родині (п’ятеро братів та дві сестри), в середовищі якої 
панував дух демократизму, доброзичливості та щирості. «Мої батьки, — 
писав Павло Платонович, — ніколи не ділили людей на важливих і не 
важливих, знатних або не знатних, багатих або бідних, і поводились зі 
всіма, хто бував у них, абсолютно однаково. Через це, при повній повазі 
до них їх сердечно любили і з великим бажанням відвідували»4.

Ставлення Потоцьких до своїх підданих було доброзичливим. Мати 
Ганна Петрівна Потоцька багато і з величезним бажанням займалася 
лікуванням селян не лише Просяниківки, а й навколишніх сіл. Вона 
робила навіть нескладні операції, роздавала безкоштовно ліки, а коли не 
могла впоратися сама, то направляла хворого до знайомих лікарів із 
проханням допомогти. «Багато людей зобов’язані були їй своїм 
одужанням. Я не пам’ятаю людини, котра знала маму, не говорила б про 
неї зі сльозами благоговіння уже багато років потому навіть після її 
смерті», — згадував П.П. Потоцький5. Померла ж вона ще зовсім молодою 
на 44-му році життя, заразившись тифом від хворої, яку доглядала. 
Очевидно, що саме від матері успадкувала схильність до медицини сестра 
Павла Платоновича Марія, яка навчалася цій справі за кордоном.

У такій атмосфері добра і людяності на фоні пишної полтавської 
природи і спогадів про героїчну українську історію формувався світогляд та 
морально-етичні устої Павла Потоцького. Досить міцний вплив на його 
свідомість справляло і найближче оточення родини. У затишній вітальні 
Потоцьких, серед їх численних гостей нерідко звучала українська поезія і 
пісня. Особливе враження на малого Павлика справляли Шевченковий 
«Сон» та «Воркувала горлиця», які майстерно виконував їх постійний гість 
Сидоренко. В дитячу пам’ять міцно вкарбовувалися розповіді про відхід 
шведських військ і гетьмана Мазепи після Полтавської битви через 
Переволочну, що межувала з їхніми землями. Німими свідками трагедії 
залишалися ще по той час рештки шведських батарей.
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Безумовно, в родині точилося багато розмов і навколо українського 
громадівського руху кінця 50-х — початку 60-х років XIX ст., учасником 
якого був двоюрідний брат матері Віктор Андрійович Потоцький. Він 
належав до гуртка української молоді на чолі з громадівцем В. Синьогубом. 
Учасники руху поширювали серед молоді революційно-визвольні ідеї, 
прищеплювали любов до народу і його історії, ненависть до поневолювачів, 
виявляли солідарність з польським визвольним рухом. Розмах українського 
руху пробуджував, принаймні у певної частини громадівців, спогади про 
героїчні козацькі часи і традиції, зміцнюючи тим самим духовний зв’язок 
між минулим і сучасним. Ці романтичні настрої проявлялися серед 
громадівців навіть зовні. Зокрема, Віктор Потоцький демонстрував 
пристрасть до козацько-гетьманської атрибутики і ходив у дорогій 
гетьманській одежі, а на воротях маєтку підняв козацький червоний 
прапор6. Врешті його було заарештовано за революційну діяльність. У квітні 
1863 р. В. Синьоіуб разом з В. Потоцьким і Пилипенком створили у с. Пи- 
липчі Переяславського повіту Полтавської губернії таємне товариство 
«Громада», яке разом з польськими повстанцями мало виступити «на панів 
і ...убивати тих, хто утискував і кривдив селян»7.

Проте чи не найглибший слід у свідомості хлопчика полишили давні 
папери, що належали предкам Потоцьких. Це були гетьманські 
універсали, купчі кріпості, похвальні атестати від знаменитих людей, 
дворянські грамоти, накази про відставку тощо. «Збережені печатки, 
починаючи з печаток Війська Запорізького і до останніх державних 
печаток, перш за все привернули мою увагу, — зазначав Павло 
Платонович, — так само як і пергаменти. Не знаю, з якої причини, але 
я відразу полюбив ці папери і став часто розглядати їх і з часом все 
більше і більше прив’язувався до них... Завдяки цим паперам я зміг 
написати не лише історію нашої родини, але й почерпнути немало 
відомостей про населення, життя і побут нашого краю»8. На превеликий 
жаль, ці матеріали в особистому фонді Потоцького не збереглися.

Надалі світогляд Павла Платоновича шліфувався під впливом 
оточуючого життя, в якому його обурювали несправедливість, привілеї 
одних за рахунок інших, егоїзм, відсутність благородства і самовідданості 
у суспільних справах, кар’єризм і фальшивість ідеалів. Все це дуже 
хвилювало його, цим він ділився значно пізніше зі своєю сестрою Марією, 
яка на початку 70-х років повернулася з-за кордону, де навчалася 
медицині. «Я був з нею більш відвертим, тому що відчував, що вона 
розуміє мої думки і тривоги. З розмов з нею я переконався, що значна 
частина нашої шкільної молоді самовіддано шукає шляхи до народного 
блага», — згадував П.П. Потоцький9.

І це були не порожні слова. Члени родини Потоцьких були не байду
жими до суспільно-політичних подій, як ми вже не раз переконувалися. 
Зокрема, зачепив їх своїм крилом і народницький рух, який у 70-ті роки 
минулого століття переріс у масове «ходіння в народ» революційно 
налаштованої молоді. Його учасники, переважно студенти, з метою успіш
ної пропаганди визвольних ідей, вбачаючи у селянстві головну революційну 
силу, намагалися зблизитись з ним, просвітити його, пізнати його життя
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і прагнення. Щоб злитися з народом і успішно провадити серед нього 
пропаганду, студентська молодь тисячами кидала аудиторії і переселялась у 
села, засновувала там різні артілі, школи та майстерні. До одного із таких 
гуртків, що заснувався при Московському університеті, входила сестра 
Павла Платоновича Марія Потоцька, якій було тоді ледве за 20 років.

Члени гуртка вели активну революційну пропаганду в Ярославській 
губернії через школу і майстерню, засновану О.І. Іванчиним-Писарєвим 
у с. Потапівка. Діяльними помічниками у цій справі були земський лікар 
1.1. Добровольський та Марія Потоцька, яка працювала акушеркою у 
сусідньому с. В’ятському Данилівського повіту10.

«Ходіння в народ» досягло свого апогею влітку 1874 р., поширившись на 
37 губерній Російської імперії. Воно викликало подив і навіть певну 
розгубленість офіційних властей перед незбагненною одержимістю, з якою 
молодь, інколи майже діти, неначе весняна повінь, розпочали свій 
жертовний похід на село. Станові пристави та справники, збиваючись з ніг, 
тисячами виловлювали «бунтівників», запроторювали їх до в’язниць та 
поліцейських відділків. 14 червня 1874 р. була заарештована і Марія 
Потоцька. Разом зі своїми однодумцями вона проходила по відомому 
судовому «Великому процесові» або, як його ще називають, «Процесові 
193-х». Комісія, яка провадила дізнання, вочевидь усвідомлювала всю 
безглуздість слідства і суду над тисячами, а тому змушена була переважну 
частину їх звільнити або вислати адміністративним шляхом у більш 
віддалені губернії імперії. Марію Потоцьку було визнано непідсудною і 
вислано під гласний нагляд до Нижегородської губернії11. Після жовтневих 
подій 1917 р. радянська влада визнала революційні заслуги Марії 
Платонівни перед народом. їй у лютому 1919 р. було призначено пенсію 
«як знак подяки від народу за принесені працю і жертви заради його 
звільнення»12.

Ось у такій родині зростав і мужнів духом Павло Платонович. 
Початкову освіту він, як водилося серед тогочасного дворянства, здобув за 
допомогою гувернантки-німкені, яка з величезними труднощами навчила 
його абияк читати, а ще гірше писати, бо сама знала погано російську 
мову. З таким багажем знань батьки у 1867 р. віддають сина до найкращого 
у Полтаві пансіонату Туржанського. Маючи слабку підготовку, Потоцький 
спершу займав останнє місце при 12-ти бальній системі оцінок, але 
наполегливість, величезне бажання не засмучувати батьків, природний 
розум спричинили до того, що через деякий час хлопчина став першим 
учнем і вже ніколи протягом двох років навчання не поступився цим 
місцем нікому. По закінченні пансіонату навчався в Петровському 
полтавському кадетському корпусі і був протягом всього часу навчання 
першим його учнем. Саме тут він захопився на все життя історією. Цією 
любов’ю великою мірою був зобов’язаний викладачеві історії Д.І. Фед- 
ченкові*. «Сидячи на кафедрі, схиливши голову і прикривши обличчя 
рукою, — зазначав Павло Платонович, — він з неабияким натхненням

*Про нього високо відгукувався І.Ф. Павловський у своїй книзі «Исторический очерк 
Петровского полтавского кадетского корпуса (1840—1890)». — Полтава, 1890. — С. 155.
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читав свій предмет, тримаючи тим клас у зразковій дисципліні»13. Ґрун
товні знання гімназиста Потоцького з історії, які далеко виходили за межі 
програми, були відзначені навіть під час випускних іспитів наказом по 
корпусу. Це був єдиний подібний наказ по гімназії.

Врешті настав час для випускника Потоцького подумати, якій справі 
присвятити своє життя. Його троє братів — Микола, Петро, Володимир, як 
колись їх предки, обрали собі військові професії. До цього схилявся і сам 
Павло Платонович, якому «до душі було поняття про воїна, котрий... 
переносить всілякі незгоди і нарешті жертвує життям заради захисту благ 
свого народу»14. Такі ідеали приводять Павла Платоновича до 
Петербурзької артилерійської академії, яку закінчує у 1877 р. кращим серед 
багатьох здібних в науках молодих людей. 22 травня 1877 р. Потоцькому 
було присвоєно офіцерське звання, а його ім’я, як найталановитішого 
випускника, було викарбувано на мармуровій дошці академії15.

Ще зовсім юні офіцери, в тому числі і Павло Платонович, відразу ж по
трапляють у діючу російську армію, яка вела війну з Туреччиною за Балка
ни. Розпочавши воєнну службу у складі лейб-гвардії першої артилерійської 
бригади як скромний поручник, Потоцький дослужився до звання генера
ла від артилерії, Георгіївського кавалера, командував бригадами, дивізіями, 
корпусами, був учасником російсько-турецької (1877—1878 рр.), російсько- 
японської (1904—1905 рр.) та першої світової воєн16.

Протягом всього свого життя Павло Платонович багато займався-куль
турно-освітньою і науковою діяльністю. Він був членом Ради Полтавської 
вченої архівної комісії, одним із засновників Військово-історичного това
риства в Росії, став організатором першого у Російській імперії військово
го музею при військовій частині, який розпочав діяльність у 1896 р.17 
П.П. Потоцький залишив по собі цілий ряд наукових досліджень з воєнної 
історії, за які удостоєний Золотого Знаку Радою Воєнно-історичного това
риства. Серед них такі праці як «История гвардейской артиллерии» (Спб., 
1896), «100-летие российской конной артиллерии» (Спб., 1894) і т. д. Після 
жовтневих подій 1917 р., які застали Потоцького у Петрограді, самостійно 
передав радянській владі свій маєток, капітали, цінні папери та речі. 
З цього часу працював науковим співробітником Головного управління 
архівними справами, членом Ради воєнно-наукового видавництва, завіду
вачем Ленінградського воєнного музею тощо18.

Все ж чи не найбільше Павло Платонович прислужився народові, як 
про це мріялось ще на початку юності, на поприщі колекціонування 
предметів, які стосуються історії України. Його зібрання було працею 
всього життя, включало в себе цінні і надзвичайно рідкісні видання і 
предмети з історії, культури та побуту України та її найближчих сусідів. 
Майже 50 років життя було віддано Потоцьким на збирання цієї ко
лекції. «Любов до України в цій справі, — зазначав Потоцький у своєму 
листі до Української Академії Наук у 1925 р., — зайняла найперше місце 
і це природно. Я народився на прадідівських землях Кобеляцького хуто
рянського степу Полтавщини. З нашої землі видно Дніпро, видно курга
ни як Правобережної, так і Лівобережної України. Біля нас Кишеньки, 
населені потомками всіх куренів Запоріжжя... Любов до цих місць, а з



ними і до України прищеплена мені органічно, тому-то кожна книжка, 
в котрій згадувалась Україна, купувалася мною»19.

Кращі букіністи Петербурга та антиквари Берліна, Лейпціга, Мюнхена, 
Парижа були його першими знайомими. Таким чином, зібралася досить 
велика бібліотека, що налічувала близько 13 тис. книг, частина яких, за 
визначенням ленінградських експертів у 1926 р., мала виключне значення 
як колекція друкованих матеріалів по Україні, що в жодному разі не може 
бути повтореною»20. Серед книгозбірні нараховувалося 408 назв праць 
особливо рідкісних і цінних.

І дійсно, лише однієї згадки, що у бібліотеці Потоцького знаходились 
книги з автографами Шевченка, Костомарова, Квітки-Основ’яненка, 
Марка Вовчка, Котляревського, Капніста, Яворницького, Арендаренка, 
понад 40 видань «Кобзаря», книги, що належали Шевченкові, Кострома- 
рову, Марковичу, Семевському, Єфремову, Потебні.., європейські 
хроніки, твори Палласа, Енгеля, Георгі, Зуева, Сумарокова, Гуна, Гейсле- 
ра, Рекберга, Бекетова, Бантиш-Каменського, Рігельмана, Пасека, За- 
кревського, Тіма, Скальковського, Ровінського, Грушевського тощо пере
хоплює подих.

Крім того його бібліотека ввібрала збірку воєнних книг (763 назви) з 
багатим і рідкісним іконографічним матеріалом, якій не було рівної на 
той час у Петербурзі. Цей розділ книгозбірні Потоцький теж вважав ду
же важливим для України, бо як зазначав він у своєму листі від 15 жовт
ня 1825 р. до Управління науковими установами України, «народ ук
раїнський багато пролив крові за свою свободу. Сини його багато вою
вали у складі польської і російської армій.., і цей бік справи ще мало 
досліджений. На Україні немає такого воєнного зібрання»21.

А ще у його колекції знаходилась чимала кількість географічних ат
ласів, які вміщали карти України з XVIII по XX ст., окремі карти Ук
раїни, починаючи від Боплана на XVII ст. до карти, виданої у 1915 р., 
альбоми з видами України, Галичини, Криму, Польщі та Литви, літо
графії, гравюри, рисунки і фотографії (13 тис. одиниць), які відтворюва
ли типи людей, події і життя українців, картинки побуту, пам’ятники 
історії, культури і архітектури.

До художнього розділу колекції входило 345 назв живописних полотен, 
серед яких були роботи Трутовського, Маковського, Самокиша, Кра- 
совського, Пимоненка, Орловського, Байкова, Дау, Лагоріо, Мартинова і 
багатьох інших відомих художників. В цих картинах переважали сюжети 
воєнної тематики, проте зустрічалися і портрети українських гетьманів і 
козаків, власне українців, різні краєвиди України. Художній відділ зібран
ня Потоцького доповнювали старовинні меблі (101 одиниця), фарфорові, 
кришталеві, бронзові вироби, зброя (близько 50 одиниць), табакерки, му
зейне, чайне і столове срібло, монети і медалі, жетони, художні вироби із 
золота і коштовних каменів (вагою понад 20 пудів)22.

Особливе місце в колекції Потоцького займав відділ рукописів. 
Невеликий за обсягом, він вміщав універсали гетьманів Богдана і Юрія 
Хмельницьких, Ів. Брюховецького,'Д. Многогрішного, Ів. Самойловича, 
Ів. Мазепи, Ів. Скоропадського з їхніми підписами та печатками, листи
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Полуботка до коменданта м-ка Почеп, інструкції Малоросійської колегії 
і таке інше. Тут же зберігалися архівні реліквії роду Потоцьких, починаючи 
з XVII ст. Це були матеріали про службу і побут як козацької старшини 
у ХУЛІ ст., так і української інтелігенції XIX — початку XX ст. 
Надзвичайний інтерес являли донесення Григорія Потоцького про його 
50-річну службу в Полтавському полку, отримані ним нагородні 
універсали, похвальні грамоти кн. Рєпніна, принца Гесен-Гамбурського, 
купчі кріпості, синодик Кишенської церкви з його рододо і родом козаків 
усіх куренів Запоріжжя. Такого ж характеру документи стосувалися і 
Василя Потоцького23.

Вся ця багатюща колекція, зібрана завдяки зусиллям і матеріальним за
тратам з боку її власника, від самого початку заснування призначалася для 
передачі Україні. Павло Платонович Потоцький ще до революції мріяв, що 
«влаштує на своїй Батьківщині Український історико-побутовий музей». 
Після революції це зібрання стало надбанням держави, бо його засновни
ку і на думку не спадало, не зважаючи на всі жахи, пережиті під час рево
люції і громадянської війни, якимось чином «хоча б частково ліквідувати 
або покористатися ним для власних потреб»24. Перебуваючи на державній 
службі у Ленінграді, Потоцький у вільний час від роботи продовжував зай
матися описом і приведенням в порядок колекції. Проте у 1925 р., будучи 
вже людиною немолодою (йшов 68 рік) і з огляду на великі труднощі по
дальшого зберігання колекції, яка знаходилась у його квартирі, Павло Пла
тонович звертається до Укрнауки з проханням прийняти його збірку до 
якоїсь наукової установи, де вона могла б принести найбільшу користь і де 
він міг Би продовжувати свою роботу25.

Лише у квітні 1926 р. науково-художня колекція у повному складі 
була передана як дар у власність українському уряду. Згідно умов угоди 
український уряд зобов’язувався найголовніше, що найбільш хвилювало 
Потоцького, не розпорошувати колекції, не робити з неї ніяких виїмок 
без дозволу на те її збирача. Павло Платонович призначався довічним 
науковим хранителем цієї безцінної колекції. 24 квітня 1926 р. колегія 
Наркомосвіти України підтвердила Потоцькому, що гарантує «з свого 
боку виконання складеної з Вами угоди за санкцією уряду УСРР»26.

Для перевезення колекції з Ленінграда до Києва, її облаштування 
у Музейному Городку на території Печерської Лаври Рада Народних 
комісарів УСРР виділила 14 тис. крб. 27 червня 1927 р. науково-художня 
колекція П.П. Потоцького була перевезена у призначений для неї 
будинок корпусу № 6 Лаврського заповідника. Цього ж таки року музей 
Потоцького розпочав свіни екскурсійний показ. Перед його глядачами 
поставала велична картина історії та культури України, яка доповнюва
лася захоплюючими розповідями самого Павла Платоновича. У особис
тому фонді Потоцького, який зберігається у Центральному історичному 
архіві м. Києва, ми знаходимо детальний опис виставочних експонатів, 
поданих з неабиякою майстерністю27.

У двох демонстраційних залах для огляду було виставлено рідкісні ілю
стровані видання. Вони свідчили про значне зацікавлення Європи до Ук
раїни і «наскільки краще вона знала Україну в часи Хмельницького
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і Мазепи, ніж перед нашою революцією», — писав Потоцький. Тут демон
струвалися також картини, мальовані з натури кращими художниками й 
мандрівниками, прекрасно видані кольорові гравюри, літографії, офорти. З 
високохудожніх гравюр глядачу відкривалися призабуті обриси українських 
міст — Полтави, Києва, Кам’янця-Подільського тощо. В цьому ж залі зна
ходилась карта України Боплана (XVII ст.), рукопис історії України Бан
тині-Каменського з портретами гетьманів Хмельницьких, мальованих Ар- 
гуновим, рідкісна книга Хандловського німецькою мовою, в якій описува
лося життя запорожців, що поселилися в Австрії в Банатському окрузі, 
історія Леопольда Австрійського з найбільш достовірним портретом Богда
на Хмельницького тощо.

В окремій вітрині розмістилися книги Т. Шевченка, у тому числі «Ес
тетика» польського філософа К. Лібельта, яка була з ним у засланні і 
якій він присвятив значну увагу в своєму «Щоденнику»28, твори поль
ського письменника А. Сови з автографом, перше видання «Гайдамаків», 
третє видання «Кобзаря» з чистими аркушами замість заборонених цен
зурою віршів — обидві книги з дарчим написом Білозерським. Загалом 
тут знаходилося не менше 98 книг, які належали особисто Шевченкові. 
Поряд з ними розміщено рукопис і перші три видання «Ене'щи» І. Кот
ляревського (останнє з дарчим написом Миколі Маркевичу), твори 
М. Вовчок, подаровані Білозерській, «Старина запорозька» І. Срезнев- 
ського, одна з праць Осипа Волинського та праці інших авторів.

Оглядові зали були обставлені старовинними художніми меблями і 
іншими предметами мистецтва XVI—XIX століть. На стінах розвішано 
картини з українськими краєвидами роботи Лагоріо, Мещерського, 
Пимоненка, Мазуровського, Орловського, тарілі порцелянової фабрики 
Гарднера на сюжети Трутовського і Білоусова, з портретами Шевченка і 
Костомарова Межигірської фаянсової фабрики. Тут демонструвалися 
також акварелі Т. Шевченка, портрети історичних осіб і діячів культури 
України. Звичайно, що це далеко неповний перелік експонатів, які 
входили до науково-художньої колекції П.П. Потоцького.

Експозицію час від часу поновлювали, додавали нові експонати. Так, 
зокрема у звіті про роботу музею за 1933 р. Потоцький зазначав, що 
постійну виставку збагатив дуже рідкісними експонатами, такими як 
«Описание Киево-Печерской Лавры» Гербінія, «Хронікою польською» 
Й. Бєльського, «Художественным листком» Тіма з малюнками України 
і Києва, сотенним знаменом Сенченської сотні Запорізького Війська 
(XVIII ст.), зброєю запорізьких козаків, зображенням козака Мамая, 
вирізаним зі стіни тощо. До приїзду іноземців або почесних гостей, 
партійних діячів улаштовувалися спеціальні виставки. Наприклад, під 
час перебування К. Ворошилова у Києві і відвідання ним Всеукраїнсько
го Музейного Городка у Лаврі Потоцький розгорнув виставку рідкісних 
книг з військової справи і замальовок різних типів військ, які перебува
ли у Києві під час громадянської війни29.

Взагалі Потоцький в цей час напружено працює над описом своєї ко
лекції, надає багато консультацій науковим співробітникам, представни
кам культури, особливо кінематографу, розшукує і купує нові експона-
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ти, для чого вступає в контакти з відомими колекціонерами та антиква
рами, проводить екскурсії, дбає про збереження колекції. Пізніше він 
писав про свою роботу: «Музей коштував державі мізерних коштів. Двоє 
людей у штаті (крім самого Потоцького, ще сторож. — Т. Л.) і лектор на 
один день у 6-денку, а пропускав 25 тисяч відвідувачів. А скільки він 
сприяв працівникам науки і мистецтва. Який музей на Україні може в 
цьому з ним порівнятись?!»30 Його добровільними помічниками у цій 
роботі були дружина (онука поета Дениса Давидова) та її сестра.

Завдяки їх самовідданій праці, а це було дійсно так, бо в музейному 
приміщенні взимку температура знижувалась до -7°, а у квартирі -5°, за 
відсутності коштів, поганого матеріального забезпечення самого Потоць
кого, музей, як справедливо відзначав 05.06.1933 р. у книзі відгуків 
завідувач Музейної секції Укрнауки, «робить величезне вражіння повно
тою дібраного матеріалу і унікальністю багатьох об’єктів. Вражає та ма
ла увага, яку приділяв досі ВМГ до оформлення речей і устаткування як 
фондів, так і експозиції. Така збірка заслуговує на більшу увагу і дбай
ливість з боку ВМГ»31.

Багато схвальних відгуків надходило і від інших посадових осіб — Все
українського старости Г. Петровського, секретарів ЦК ЛКСМУ Косарева 
і Андреева, народного комісара СРСР Оржонікідзе, народного комісара 
Балицького.., іноземних делегацій і послів різних держав. Багато газет із 
захопленням писали про музей32, але чи на найбільш цінними щодо 
оцінки самовідданої праці П.П. Потоцького є щиросердні відгуки пе
ресічних відвідувачів з різних кутків України. Ось робітник із Полтави 
Калиниченко зробив такий запис: «Збірка історичних матеріалів України 
Потоцького робе величезне враження, особливо завдяки надзвичайно 
гарному відношенню обслуговуючого персоналу. Велике значіння має те, 
що збірка показує, що українська культура дуже знана й давно за кордо
ном й нам ще треба попрацювати, щоб знати її так як знають чужинці». 
Робітник Юрчук склав сердечну подяку «діду, який так вміло роз’яснив 
про історію України. Коли я повернусь на Буковину, розкажу многим 
про ці українські історичні види». Свій голос у похвальний вінок вплів 
аспірант інституту культури з Харкова Мусієнко: «Можна щиро і глибо
ко бути вдячним т. Потоцькому, що зібрав і сохранив такі виключно 
інтересні речі...»33 Подібних записів було дуже багато.

Маючи доволі схвальних відгуків як від рядових відвідувачів, так і від 
багатьох більшовицьких партійних функціонерів, можна було сподівати
ся, що музею Потоцького і його працівникам ніщо не загрожує. Проте 
сталося інакше. Хоча 15 жовтня 1933 р. член ЦК В. Балицький зробив 
запис у книзі відгуків, «що картини і матеріали цікаві і цінні», а вже 
24 січня 1934 р. народний комісар освіти УСРР Затонський видав наказ 
про скасування ухвали колегії НКО від 24 травня 1926 р. як такий, що 
має антирадянський характер. Уся експозиція колекції, картини та 
бібліотека згідно з наказом передавалась у розпорядження історичного 
музею, для чого утворювалась відповідна комісія. Цю роботу необхідно 
було закінчити протягом двох декад34.
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Пізніше Потоцький з гіркотою писав, що комісією, яка приймала ко
лекцію, було зроблено багато помилок, передача відбувалася поспіхом, 
без певного плану, у напівтемному і холодному приміщенні з тенденцією 
чіплятися до дрібниць і не бачити важливого. Досить сказати, що «кра
ща в Ленінграді воєнна бібліотека з багатим і рідкісним іконографічним 
матеріалом була прийнята менш як за годину... Книги з бібліотеки ук
раїнської, що не ввійшли до карткового каталогу так само не оглянуті, 
як і книги і інші надходження в музей шляхом купівлі із фондів чи да- 
рувань»35.

Затонський, до якого звернувся Павло Платонович, запевняв, що не
зважаючи на анулювання угоди все залишиться в основному так, як 
і раніше. І дійсно, два пункти угоди про те, що колекція не розпиляти
меться, а її дожиттєвим зберігачем залишиться автор, продовжували 
діяти до 19 червня 1937 р., поки не був виданий наказ тимчасово вико
нуючого обов’язки директора історичного музею Грінченка, яким забо
ронялося пропускати відвідувачів без особливих перепусток до експо
зиційних приміщень, а вхід з квартири Потоцького до музею на другому 
поверсі зачинено. Згодом Грінченко заявив, що історичний музей не по
винен обслуговувати працівників кіно, театру і художників, а бібліотеку 
і художню збірку Потоцького необхідно розподілити по відділах. Після 
цього Павло Платонович «оголосив йому війну»36.

Про дії Грінченка Потоцький розповів Затонському, але той чомусь 
усунувся від допомоги, заявивши, що нічого не розуміє в музейній 
справі. Тоді Потоцький подав доповідні записки про музей вищим уря
довцям України — С. Косіору, Г. Петровському, П. Любченкові., до яких 
додав свою біографію і газети, де писалося про музейну справу в Україні 
взагалі і його музей зокрема. Збентеження і гіркота звучали в численних 
питаннях, адресованих Потоцьким керівникам України: «За що ж я усу
нутий від моєї 50-річної роботи і полишений можливості закінчити її? 
Невже так можна обходитись з людиною, котра принесла в дар державі 
таке цінне в науковому і матеріальному відношенні зібрання і віддала цій 
справі до останку себе..? Переїзд музею знищить його і мене»37. •

Урядова комісія в складі Кириченка, Мартинова, Нікалаєва, яка була 
створена по справі музею Потоцького, постановила зберегти колекцію в 
цілісності, поновити угоду від 1926 р. і поліпшити матеріальне становище 
П.П. Потоцького. Незважаючи на це, цькування тривало. Навколо нього 
створювалась атмосфера ворожості і погроз. Ще після наказу Затонського 
Павла Платоновича було знято з академічного пайка, виключено з секції 
наукових працівників. Пізніше до цього додалися систематичні погрози 
виселити з квартири, лишити без світла і опалення. Все це супроводжува
лося в’їдливим глузуванням у присутності відвідувачів музею, брутальни
ми випадами на загальних зборах, поширенням чуток про те, що нібито 
він є графом або польським підданим. Все це підривало і без того вже 
слабке здоров’я 80-річного Павла Платоновича, завдавало непоправної 
шкоди його колекції. Цільне колись зібрання щодалі, то більше розповза
лося по різних установах і організаціях. Так, у архівному фонді Потоцько
го збереглося декілька розписок про вилучення із бібліотеки спочатку 21,
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а згодом ще 490 примірників книг і брошур для Київського облліту38. 
Врешті нерівна боротьба за збереження цілісності і недоторканості ко
лекції, що супроводжувалася' безсоромним цькуванням з боку представ
ників радянської влади її збирача закінчилася трагічною загибеллю Павла 
Платоновича. 26 липня 1938 р. на 81 році життя його було страчено 
у Лук’янівській в’язниці м. Києва39. Разом із Потоцьким — людиною ви
сокого сумління і чесності, трепетної любові до Батьківщини, українсько
го, народу і її історії пішло у безвість і його науково-художнє зібрання. 1 11
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