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ЯРОСЛАВ ДАШКЕВИЧ
(13 грудня 1926 – 25 лютого 2010)

Марта БОГАЧЕВСЬКА-ХОМ’ЯК

Маленька драма про Дашкевича у трьох діях

Не всі вважають Ярослава Дашкевича контроверсійною постат-
тю, гідною посмертної уваги, але всі, хто його знали, погодять-
ся, що він безперечно був дуже складною особистістю. Саме ця 

складність – психологічна, родинна, навіть побутова – буде притягати 
майбутніх біографів більше, ніж його незаперечні наукові осяги. Навряд 
чи легко буде біографам розв’язати всі вузли, і чи навіть їм захочеться 
це робити. Над життям Дашкевича, над цілим його поколінням нависала 
тінь тоталітаризму. Все його свідоме життя, включно з останніми двома 
десятиліттями в самостійній Україні, тривало під всеохоплюючою тінню 
тоталітаристських змагань звести все до своєї зовнішньої мірки. І навіть 
ті, хто заперечують існування «чистого» тоталітаризму та розводяться 
про його інтелектуальну слабість, мусять визнати, що нацистський, а 
особливо радянський варіанти тоталітаризму насправді продемонструва-
ли значну живучість.

Трагедія Дашкевича, як і багатьох із того покоління, полягає в тому, 
що всеохоплююча тінь тоталітаризму просочувала простір і пробиралася 
до всіх, кого зустрічала. Ця гідра зуміла пропхати свої гидкі слизькі маца-
ки навіть у найбільш інтимні прогалини життя, впліталась у всі проростки 
і своєю огидною простотою спрощувала всі прояви багатого життя. Вона 
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примушувала всіх дивитись на світ крізь її сірий одностайний фільтр. 
Біограф може не побачити правдивої людини у тому загальному сутінку.

Опишу кілька зустрічей із Дашкевичем у жанрі «штрихи до біографії», 
в надії, що інші його знайомі зроблять те саме. З таких камінців пам’яті 
може колись вирине незатьмарений портрет цієї людини.

Дашкевич усіма фібрами своєї високої худої фізичної постаті по-
борював влізливий вплив тоталітаризму і його мініатюрного варіанту – 
дрібномістечкового всезнайства. Поборював витонченим умом і болісною 
іронією над усіма, а особливо над собою. Він мусив це робити із невбла-
ганного диктату совісті. Але обсяг цієї боротьби поїдав багато іншого в 
житті, і затемнював все на своєму шляху, витворював їдкість і примушу-
вав її ковтати. Водночас, тоталітаризм робив усіх біднішими, всіх нама-
гався поставити в свої рамки, всіх спрощував.

Тому мої особисті спомини про Дашкевича вимагають пояснень, і 
коли я застановлялась над цими поясненнями, ще раз зрозуміла, що жит-
тя українських науковців за радянського періоду не можна оцінити, не 
зрозумівши драм, зумовлених і довкіллям, і ними самими. На Заході пи-
сали про нудоту, сірість тоталітарних систем, але для думаючих людей 
в Україні ця їдка сірість творила безперебійну канву вічних драм, то ве-
ликих, а то й малих. Як про це писати, не порушуючи норм гречності? 
Наскільки може чужинець навіть намагатись зрозуміти те минуле? І як пи-
сати про глупоту системи, яка змушує думаючих до дурних вчинків?

Стандартні дефініції тоталітаризму підкреслюють відчуженість гро-
мадян один від одного. Щоб протидіяти намаганню держави зберегти кон-
троль над населенням, населення замикається в собі. Можна довіряти не-
багатьом, і то, лише перевіреним найближчим. Але одинцем мало вдієш 
у модерному світі, і людина остається сама, приречена на свої обмежені 
сили. Таким способом тоталітарні уряди контролюють доступ до інфор-
мації. Брак достовірної інформації посилює зріст псевдо-інформації, чу-
ток, пліток, бо чейже ніхто не живе без інформації. В результаті прості 
речі стають складними, а прості діла набирають важливості. Витворюють-
ся різні градації героїзму, а ще більш різні – підлоти. Не знати, де пролягає 
межа достовірності, а де – абсурду.

Для тих, хто не пережив тоталітаризму, ціла система виглядає 
не  прав  до подібною і абсурдною. Навіть якось незручно описувати 
поодинокі епізоди, бо це все не так, досить неймовірне, i нині виглядає 
або абсурдним, або несуттєвим. Молодших читачів мушу запевнити: 
описуємо те, що було. Без перебільшень, але і без вибілювання. Тому і 
жанр драми.
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Дія перша: УРСР

Про існування Дашкевича я довідалась вперше ще від своєї мами, для 
котрої перебування у Василіянській дівочій гімназії у Львові було щасли-
вим вершком її дівування в міжвоєнній Галичині. Поставна і сувора героїня 
Українських Січових Стрільців Олена Степанів Дашкевич викладала там 
географію. Її постать для учениць була овіяна містерійними здогадами, 
подвигами, ну і – це конечне романтичним підліткам – трагедіями, прав-
дивими та видуманими. Про Ярослава Дашкевича я довідалась не як про 
історика, а як про сина своєї славної матері. Про його батька довідалась 
згодом, вивчаючи історію модерної Галичини. Там були прості факти, не 
було аври чогось небуденного. Дашкевич вважав, що мама зробила пра-
вильний вибір, залишившись із народом в Україні. Батько зумів виїхати за 
кордон (і в сина відчувалась нотка докору).

Отже, коли я зустріла Дашкевича в січні 1981 року, я побачила не лише 
історика, але й сина Олени Степанів. Зі мною він радо говорив про маму, 
підкреслюючи, як вона переростала «галицьку дрібничковість» і всякі 
«-ізми», включно з фемінізмом. Відчувалася певна зверхність: біженці 
втікали, американці не виховані, емігранти не знають України, і мене тре-
ба перевірити, чи не вшкварну якихсь дурниць. Розмова наладналась після 
того, як я здала вступний іспит спілкування з Дашкевичем.

Я приїхала в Україну в рамках наукового обміну між США і СРСР. 
Мені довелося чекати від 1964 до 1980 року, щоб врешті потрапити до Со-
юзу. Тоталітарна система вписала мене в якийсь свій список, і це блокува-
ло всі мої спроби отримати в’їзну візу в СРСР. Договір про науковий обмін 
між Сполученими Штатами й СРСР був досить складний (з совєтами про-
стого годі сподіватись), але, як і всі інші домовленості «з росіянами», був 
заснований на строгому паритеті: один американський науковець поїде до 
Союзу, а один совєтський – до Штатів. Якщо радянська сторона відкине 
одного американського кандидата, Союз не зможе послати до Америки 
свого. Не буде американця, то не буде науковця з «країни рад» у США. 
В свою чергу, треба зізнатись, що Сполучені Штати не радо вибирали 
кандидатів, яких Союз міг відкинути, бо тоді США втратили б одне місце 
в Союзі. Американським науковцям українського походження було осо-
бливо трудно пробитись через ці два «очка голки». Але мені врешті по-
щастило, і то все через те, що совєти вчинили інтервенцію в Афганістані. 
Сполучені Штати у відповідь серйозно скоротили культурні обміни з 
СРСР. Ба більше, була холодна зима, і кількість звичайних корінних аме-
риканських добрих кандидатів із США на науковий обмін була менша, як 
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звичайно. Знадобились два українсько-американські кандидати: Франк 
Сисин, уродженець Сполучених Штатів, хоч у Союзі таким його не вважа-
ли, і я. Якби совєтські власті не прийняли нас на програму обміну, Союз 
втратив би змогу послати своїх людей до США. За таких обставин, після 
років старань, я потрапила в архіви Росії й України.

Правда, тут була ще одна заковика: я подалась на дослідження в 
архівах Москви, Києва і Львова. У відповідь совєтська сторона погодилась 
прийняти мене в Москві, але не в Києві та Львові. В такому разі, – заявила 
я, – я взагалі не їду. А що це значить? Один із вже підібраних совєтських 
науковців не зможе приїхати до США. Слід пам’ятати, що мова йде про 
науковців, а не про розвідників. Але ж, із іншого боку, часто-густо з СРСР 
приїжджали різного роду ядерні фізики та ракетники, а я вибиралась зби-
рати матеріали про суспільні рухи жінок в Україні. Мою тему не вважа-
ли достовірною; і режимники, і опоненти вважали, що мене насправді 
цікавить якщо вже не рух опору, то принаймні націоналізм. Все ж, після 
обміну ще двома «телексами» між Москвою й Нью-Йорком, я отримала 
дозвіл працювати в усіх трьох містах: Москві, Києві та Львові.

У ті часи – сьогодні це звучить як старозавітна розповідь – Дашкевичеві 
було досить тяжко. Український Гарвард у особі професора Омеляна 
Пріцака намагався запросити Дашкевича як висококласного спеціаліста до 
себе на дослідницьку роботу. Але завжди були якісь труднощі, завжди якісь 
нові проблеми з гарвардськими запрошеннями. Дашкевич був невиїзний. 
Франк Сисин доставив йому один потрібний документ-запрошення, а тре-
ба було ще одного. Знадобилась я. Везу запрошення з собою до Москви, 
щоб потім передати його Дашкевичу у Львові.

Тимчасом мене тримали в Москві, а згодом у Києві, бо у Львові «не 
було вільних готелів». Хочу написати «я діяла відкрито», але це звучить 
абсурдно, хоч твердження правдиве. Що було чинити? Я не займалась 
конспірацією, жодного «тренінгу» не проходила, навіть детективів не чи-
тала. Намагалась поступати мудро, але так, щоб не дати приводу обме-
жити і так майже неіснуючі наукові зв’язки з Україною. Але підступність 
тоталітарної системи була така, що й через двадцять років після мого 
першого візиту в Україні на вулиці під нашою квартирою в самостійному 
Києві підходить до мене чолов’яга та дякує мені за тактовну поведінку 
тоді, в УРСР. Місцеві властьімущі, на яких він працював, побоювались, 
що Москва пришпилить їх за діяльність на їхньому терені діаспорної 
«подсадной утки». Я пакості їм не зробила. Але вдома, в США, я почула 
докір, що своєю «тактовною» поведінкою я зраджувала патріотів України, 
не використавши можливості розголосу правди про Україну.



№18/2011, Україна Модерна

333Марта Богачевська-Хом’як. Маленька драма про Дашкевича у трьох діях 

Тоді, в 1981 році у Дашкевича не було телефону. Франк розказав мені, 
де Дашкевич живе на околиці Львова. Я заховала гарвардський лист-
запрошення і тримала його при собі. Тітка – яка в дорозі до Сибіру була 
свідком, як викидають труп діда, католицького священика, у Фастові під 
Києвом – була напрочуд життєрадісною і практичною, вдавала, що про 
мої поїздки на Глинянський тракт нічого не знає, але все ж хотіла щось 
знати про сина Олени Степанів, що його нелегко було зустріти. В тети бо-
ролась цікавість із навченою обережністю. Система змушувала до такого 
образливого, дитинячого лукавства.

Дашкевич переживав тяжкі – хоч і не найтяжчі – часи свого стро-
катого життя. Тоді його обминали знайомі та друзі, але він «тримав фа-
сон», і вдома працював у піджаку та краватці. Нагадався мені пасаж із 
Солженіциного «Один день із життя Івана Денисовича», в котрому він 
описує українського «націоналіста» за столом, – той накривав свою частку 
чистою хустиною і їв баланду, не згинаючись до неї і, само собою, не сьор-
баючи. Дашкевича знову звільнили з роботи, і йому в додаток до різних 
попередніх обвинувачень загрожував арешт за те, що він не працював. 
Жив тоді Дашкевич дуже бідно, у половині будиночка на неасфальтованій 
темній вулиці, на Глинянському тракті. В одному куті пічка на дрова, стіл 
завалений книжками, за параваном ліжко. Дружина готує чай. На котрійсь 
зустрічі я подарувала Люді кофточку. Вона розплакалась, бо досі нікому з 
відвідувачів славного Ярослава не спало на гадку згадати про дружину.

До Дашкевича я йшла з привітом від моєї мами та із зацікавленням 
про його маму, організатора товариства жінок із вищою освітою у Львові 
в 1920-ті роки. Про те була мова. Відкрито. Про запрошення не згадувала. 
Наші розмови могли б відбуватись у розмовниці Сестер Василіянок.

Та тут для молоді знову потрібна довідка. В Москві нас, американців, 
тримали в певних готелях і в окремих кімнатах у архівах. Нам приставля-
ли товариство. В Києві мене супроводжували два історики, і тільки дех-
то відважувавсь на зустріч удома. У холодному, замкненому в той час від 
світу Львові я «стирчала як кіл у поломанім плоті». Не треба було зайвої 
витрати в людях – мене і так було видно. І тільки час до часу підходили до 
мене, тоді ще молодої, підстаркуваті панове з пропозиціями якщо не нічних 
зустрічей, то інформацій про УПА. Ніхто не брав серйозно моїх дослідів 
з історії жінок – навіть іноді підкидали матеріали з націоналістичним 
змістом, бо думали, що це моя справжня тема.

Таке тло. Короткі дні. Неприбрані та неосвітлені дороги. Переповнені 
трамваї. Затривожені люди. Грозили нові арешти. Бракувало цукру. Бра-
кувало м’яса. Не було гречки. Польща ворушилася. Беру свою червону 
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торбу – нехай бачать – і бреду Глинянським трактом. Дружина Дашкеви-
ча Людмила за ширмою. У неї запухле лице від чергової зустрічі зі сто-
матологом. П’ємо чай, Дашкевич при краватці, світська розмова, жарти. 
А в той сам час пишемо записки, як штубаки в школі, і палимо їх у печі, 
бо хатина ще не підключена до газу. Відповідаю на письмові запитання, 
описую Гарвард, рівень науки, хто є хто, намагаюсь відокремити плітки 
від правди у швидких записках, не знаю, чи плакати, чи сміятись. П’ять, 
шість зустрічей. Завжди з червоною торбою, звідки моя мала друкарська 
машинка Олімпія остаточно переселяється в нову хатину. Пишемо листа 
до президента Гарварду. Дашкевич приймає запрошення. Старанно, але 
дискретно, складаю всі потрібні документи. Дашкевич вирішує грати ро-
манс, відпроваджує мене до початку трамваю число 2, розпачливе про-
щання. З легшою торбою сідаю в трамвай і плету, що можу, типові, який 
хоче знати хто я, звідки, чому.

Стало на тому, що Дашкевич їде до Америки. В мене документи. На 
прощання Дашкевич ясно і кількакратно пише мені на наших палаючих 
сувоях, щоб я, борони Боже, не переходила з вагону в вагон дорогою зі 
Львова до Москви. (Дозволу зупинитись у Києві рішучо не дали). Проща-
юсь із тіткою. Вона дає харчі на дорогу та просить не виходити з вагону. 
Я сміюся. Кому я потрібна?!

Остання ніч в готелі «Львів». Там мене шанують, бо до мене теле-
фонував сам відпоручник американського посла, переконатись, що зі 
мною все гаразд. (Я вимкнула телефон, бо були вічні глупі дзвінки уночі.) 
Не знаю, о котрій годині мій поїзд, бо, як сказав мені мій чичероне з 
університету, «по вас приїдуть і вас посадять». Щось штовхає мене зійти 
вниз. За огорожею «лобі» – бо до готелю вступ лиш за перепустками та 
паспортами – стоїть Дашкевич. Напівжартівливо, напіврозпачливо – ми 
ж розстаємось назавжди – він інформує мене, що в нього були гості, він 
змінив думку, не хоче мене наражати на неприємності. Коротше кажучи – 
дайте мені оригінал листа і запрошення. І знову нагадує – не виходьте з 
вагону. (До речі, до мого купе в поїзді сідає молодий чоловік, переконує 
мене безліч разів зайти до буфету, і запевняє, що композитор Івасюк був 
наркоман і тому вчинив самогубство).

У Москві біжу до посольства, обіцяють стежити за Дашкевичем і його 
долею. Заспокоюють мене, що він ще на волі. Гарвард дальше намагається 
запросити Дашкевича різними способами. Не вдається. Дашкевич далі 
має прикрощі, але не вірить у безнадійні бої, що продукують мертвих 
героїв. Україні потрібні живі люди. Обмінюємось листами про книжки з 
літературного жанру фантастики. Дашкевич пише багато, рівненько. Я ви-
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кроюю по півгодинки на швидкі коментарі, у мене перенасичений графік. 
Дашкевич подорожує Союзом, і на всіх листівках зазначає число готельної 
кімнати. Спочатку намагаюсь розшифрувати, потому сміюся з себе – як 
тоталітаризм Німеччини і Союзу проник через підсвідомість дитини у 
свідоме думання дорослої. Не знаємо причини, чому Дашкевич не хоче 
прийняти запрошення. Не знаємо, чим йому погрожують.

Друга дія: початок перестройки

Початок перестройки. Донька потрапляє на програму універ ситського 
обміну зі США до Ленінграду. Пишу Дашкевичу. Він їде до Ленінградського 
університету ім. Жданова і розшукує Таню. Потому пише похвально, що 
вона вписується в студентське життя і вміє себе інтелігентно поводити. 
Мені приємно, хоч не зовсім, – чи могло б бути інакше? Але для Дашкеви-
ча Таня – американка, отже, всяко може бути. І він радий, що дівча без слів 
розуміє, що треба в те ленінградське довкілля вписуватись.

Таня, як американка, запрошена на трибуну ленінградського першо-
травневого параду і наочно бачить подвійний стандарт у Союзі: за трибуною 
є товари, про існування яких вже всі забули. Але Танині ровесники в гур-
тожитку б’ють каструльними кришками, коли по радіо грають радянський 
гімн, а на комсомольську даму в гуртожитку вже мало хто звертав увагу.

Дальший крок перестройки. Слід було добре натиснути  на наш аме-
риканський уряд, щоб на чергову виставку США в Радянському Союзі, яку 
мали також експонувати в Києві, найняли україномовних гідів. До того часу 
на виставках працювали тільки російськомовні гіди. Дуже ефективну роль у 
цій кампанії зіграв Франк Сисин. Знайшлись кошти на те, щоб у Києві таки 
працювали американські гіди, які говорили українською. Тема виставки – 
«Інформатика в США» – і серед гідів до Києва їде мій чоловік, Ростислав. 
Сам він уродженець Львова, але на прохання відвідати Львів йому тричі 
відмовляли. Без дозволу йому не можна поїхати далі, як 40 кілометрів від 
столиці УРСР. У Києві в той час дефіцит і товарів, і деяких продуктів, осо-
бливо кави. Ростик серед свого багажу мав валізку одягу саме для Дашке-
вича. Одяг пропах кавою, доказ «імпортного» товару. Дашкевич приїхав на 
день до Києва і зустрівся з Ростиком уранці перед роботою на виставці на 
вулиці біля готелю. Вони домовились, що ввечері, перед відбуттям потяга 
до Львова, Дашкевич стоятиме перед вокзалом. Чоловік мав прямувати по-
при нього. Там до нього долучився Дашкевич, і вони вдвох мовчки пішли 
до переповненого тунелю під перонами вокзалу, де на ходу Дашкевич узяв 
валізу у свою руку і пішов до свого потяга, а Ростик повернувся до готелю.



Коли б це був фарс, валізу вхопив би сторонній злодій. Натомість – 
тоталітарний фарс: на пероні міліціонер зупинив Дашкевича і перевірив 
його документи. Не брав під арешт, але довів: ми знаємо, що ти тут був. Із 
сотень пасажирів тільки в окремих перевіряли документи.

Третя дія: Україна

Як це справді було? Чи не пускали Дашкевича до США, чи він сам 
не захотів їхати? Чи вважав би він таку подорож, що могла грозити непо-
верненням в Україну, зрадою матері? Батько ж виїхав до Австрії, мати з 
притиском залишилась вдома. (Згодом і сина, і маму повезли на Сибір.) 
Може хтось знає. Я не знаю. Наші всі пізніші зустрічі – а їх було чима-
ло, і різних – не торкались минулого. Я мала враження, що Дашкевичеві 
було не те, що то незручно, а якось соромно говорити про недавнє мину-
ле. Було досить палких розмов про те, що треба робити зараз. Дашкевич 
поринув у науку, у відтворення України, у новий вир подій. Ми були до-
бре знайомі, обоє світські софістиковані інтелігенти. Інфантильний бруд 
тоталітарного Союзу не міг залишити на нас жодного сліду, а коли й зали-
шив – у цивілізованій Україні ми заметемо той мотлох під килим.

Але я знаю, що Дашкевичеві було незручно, як і нам усім, хто були 
свідками приниження достойних людей у їхній власній країні серед 
їхнього народу. Дашкевич мав складне життя і ще складнішу психіку. В 
нормальних обставинах ми вивчали б його внутрішнє життя, а не способи, 
якими він мусів пробиватись просто крізь життя.

Так-то тоталітарні системи обкрадають людей від повноцінного 
існування, від розвитку особистості, від знання про те, що справді є, чи 
було. Залишаються здогади, окутані чутками, припущеннями, завдатком 
на драму. Але саме ядро драми – суть людини – ми не можемо вивчити, 
бо справді не знаємо. Завжди є важливіша справа – відозва, політика, 
демонстрація, новий інститут!

Дашкевич помер, борючись і надалі з мотлохом вже заяложеного 
тоталітаризму. Для себе він не мав часу. Дай Боже, щоб Дашкевичів біо-
граф зрозумів усі складності і епохи, і людини. І написав цікаву книжку 
про складну людину у дай Боже неповторних роках.
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Іван-Павло ХИМКА

Історія одної дружби: 
Спогад про Ярослава Романовича 

Дашкевича

Роки минають і роблять своє. Багато про свої зустрічі з Ярославом 
Дашкевичем я вже забув. Лишається найвиразніше настрій наших 
розмов і нашої дружби – теплота, ніби сонце огрівало душу. 

Я вперше «познайомився» з Ярославом Романовичем (так ми його зва-
ли тоді) заочно, через спільну знайому, доктора Патрицію Ґримстед, яка 
тоді працювала над грубезним довідником про українські архіви. У той 
час західні науковці мали дуже обмежений доступ до радянських архівів, і 
томи доктора Ґримстед про головні архіви та їхні фонди робили неабиякий 
вклад у поліпшення досліджень із історії Росії й України на Заході. Вона 
заангажувала й мене до цієї роботи, бо я вже мав дуже рідкісну тоді нагоду 
працювати в українських архівах і відділах рукописів. Мабуть, я був пер-
шим американським науковцем українського походження, який мав таку 
нагоду. У лютому й березні 1976 року я працював над своєю дисертацією 
про соціалізм у Галичині в Центральному історичному архіві України в 
місті Львові, Державному архіві Львівської області, відділі рукописів при 
Інституті літератури в Києві. Навіть такий скромний досвід на той час 
мав значення, і Патриція включила мене у свій проект. Вона тоді близь-
ко співпрацювала з Ярославом Дашкевичем, який чудово знав українські, 
вірменські та російські архіви й бібліотеки. Вона перше написала до нього 
про мене, бо я мав їхати на наукове стажування в Україну на початку 1983 
року Патриція показала мені його лист у відповідь, у якому він згадував 
про мій майбутній приїзд. Можна було навіть переочити, що він писав про 
мене, бо написав моє прізвище латинськими буквами, так що читач бачив 

337

336 IN MEMORIAM



Україна Модерна, №18/2011

338 IN MEMORIAM

Нітку, а не Химку. Такі дрібні хитрощі були складовою частиною того-
часних відносин між Ярославом Романовичем і західним науковим світом. 
Патриція дала мені ліки для Ярослава Романовича, а також якісь запитання 
до нього у зв’язку з архівним довідником.

Я приїхав до Львова після Різдвяних свят у січні 1983 року. Я був не 
сам – при їхала також моя дружина, Христина Хом’як. Напередодні поїздки, 
у листопаді 1982 року ми взяли шлюб, отож наш побут разом у Львові та-
кож виконував роль медового місяця, але такого, який тривав шість місяців. 
Добре, що вона приїхала. І Ярослав Романович, і я були за вдачею доволі 
стримані в товаристві, тимчасом наші дружини були комунікабельні, веселі 
й товариські. Присутність наших дружин прискорила і сприяла розвитку 
тісніших відносин.

Христя і я кілька днів по нашому приїзді до Львова відвідували Ярос-
лава та його дружину Люду. Не пам’ятаю першої нашої зустрічі, бо всі 
вони вже злилися в пам’яті. Відтоді, одначе, ми щотижня бували в них (хіба 
що, вони або ми були поза містом). Ми тоді мешкали в квартирі на вулиці 
Левітана (кооперативний будинок, частково приділений на потреби ЛДУ). 
Дашкевичі тоді жили по вулиці Козацькій. Раз на тиждень ми з Христею 
їхали трамваєм (двійкою, якщо не помиляюся) до останньої зупинки, де сто-
яв танк, і тоді ходили до хати Дашкевичів. Дашкевичі мешкали в половині 
вілли, поділеної навпіл. Ми завжди приходили із пляшками червоного вина, 
переважно молдавського. Потім Люда зазвичай смажила картоплю і ще 
дещо, отож ми насолоджувалися всім тим і розмовляли, розмовляли.

Ми завжди починали з того, що Христя і я звітували про свою наукову 
роботу – що ми читали і відкривали в бібліотеках і архіві впродовж ми-
нулого тижня. Христя також мала дослідний проект – збирала матеріали, 
щоб написати довідку про традиційну українську народну архітектуру для 
Села української культурної спадщини (музею просто неба поблизу Едмон-
тону). Я тоді працював над своєю другою монографією про проникнення 
національної свідомості у галицьке село в другій половині ХІХ століття 
(читальні, газета «Батьківщина» тощо). Часто я приходив на наші вечори 
із списком запитань, які виникали в тракті роботи. Ярослав Романович до-
помагав нам порадами і виясненнями. 

Після наших більш цілеспрямованих наукових консультацій ми роз-
мовляли про багато іншого, хоча найчастіше про історію. Час від часу 
Ярослав Романович ішов у спальню і повертався з папкою, де були якісь 
цікаві матеріали, – його записи з наукових відряджень або якась стаття. 
Він дав мені почитати свої статті, а також свою у співавторстві написану 
книжку про кам’яні баби в Асканії Новій. Я все те читав, а потім ми диску-
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тували. Наші зустрічі проходили як семінари, тільки жодного напруження 
не було, нічого нудного – при вечері з вином. Наші розмови про історію 
були жваві, і не тільки Ярослав Романович і я брали в них участь. Дещо 
пам’ятаю з тем тих розмов. Очевидно, ми говорили про історію вірменів 
на Україні, бо це була спеціальність Ярослава Романовича (він казав тоді, 
що така тема є «для любителів»). Христя недавно пригадувала мені та-
кож, як він розповідав про своїх знайомих караїмів і про історію караїмів. 
Він цікаво розповідав про юридичний стан Греко-католицької Церкви, що 
навіть тоді були декілька церков, які ще легально належали невизнаній 
Греко-католицькій Церкві. 

Ми також говорили про єврейсько-українські відносини, які давно вже 
мене зацікавили. Пригадую особливо, що ми обговорювали одне місце 
у відомій статті єврейського історика Філіпа Фрідмана про українсько-
єврейські відносини під час Другої світової війни. Фрідман писав, що були 
на Волині табори праці під контролем УПА, де працювали євреї, яким 
якось удалося пережити до середини 1943 року. Але була інформація, пи-
сав Фрідман, що в кінці УПА забивала тих євреїв. Ярослав Романович ска-
зав, що такого не могло бути. Були такі табори, певно, де врятовані євреї 
працювали на УПА, але УПА їх не забила. Скоріше за все, сказав він, коли 
німці відступали, УПА пішла глибше у підпілля, а єврейське цивільне на-
селення лишилося на поталу німцям. Німці, а не УПА, зліквідували тих 
робітників-євреїв. Його пояснення успокоїло мою душу на багато років. 
Потім, на жаль, я відкрив, що так не було. 

Ми з Ярославом Романовичем також тоді прочитали і обговорювали 
перший том «Походження Русі» професора Омеляна Пріцака. Я привіз ту 
наукову цеглину на прохання її автора, щоб передати професорові Ярос-
лаву Ісаєвичу. Але ще не наспіли часи на таку передачу. Професор Ісаєвич 
відмовився приймати книжку від мене і просив, щоб я контактував тільки 
через офіційні установи. Не було тоді легко українським науковцям навіть 
такого великого формату як Ярослав Ісаєвич. Але скористався з книжки 
Ярослав Романович, який не мусив журитися про свою наукову посаду, бо 
він тоді жодної не мав. 

Ярослав Романович був старший від мене десь на двадцять років, і 
ми легко впали в ролі ментора і студента. Для мене це було зовсім при-
родно. Я підготував докторат (PhD) під керівництвом професора Рома-
на Шпорлюка. Він інтенсивно опікувався мною, багато сил вкладаючи 
у мій розвиток як науковець, інтелектуал і людина. З того чудового мен-
торства я перейшов у 1977 році у теплі інтелектуальні обійми професора 
Івана Лисяка-Рудницького, бо отримав роботу в Едмонтоні. Моя пошана 
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до професора Рудницького була глибока, та і він тішився, що мав нарешті 
когось, із ким можна було розмовляти серйозно на історичні й культурні 
теми. І він постійно давав мені лектуру, яку ми потім обговорювали – не 
тільки наукові праці, але й белетристику. Отже, коли я приїхав до Львова, 
я був радий що знову мав нагоду вчитися у старшого, більш досвідченого 
історика-ерудита в особі Ярослава Романовича.

Ми говорили також про політику, про дисидентів, про перспекти-
ви України. Христя і я передали йому публікації з української діаспори. 
Пам’ятаю, що ми передали деякі публікації видавництва «Прологу» (ОУНз). 
Здається, що ми також дали йому кілька чисел журналу «Діялог». Христя 
і я належали до редакції «Діялогу», гасло якого звучало «За соціалізм і 
демократію в самостійній Україні». Отже, Христя і я були представника-
ми української антирадянської лівиці в Канаді (до нашої групи належали 
Марко Бойцун, Богдан Кравченко, Роман Сенькусь, Галина Фріленд, Ми-
рослав Шкандрій і інші).

Розмови точилися також на веселі теми. Наприклад, Люда збира-
ла сучасний український сороміцький фольклор і читала нам дотепні 
приповідки. Ми багато сміялися. Коли Христя і я нарешті мусили вер-
нутися до Канади, то Ярослав Романович і Люда подарували нам кілька 
творів сучасної української графіки, а також майстерно мальовані писан-
ки. На превеликий жаль, американська митниця знищила нам ті писанки, 
бо заборонено було привезти до Америки харчі з інших країн. Хоч як ми 
старалися, ми не могли переконати митників, що писанки – то твори ми-
стецтва, а не сніданок.

Ми з Ярославом Романовичем листувалися потім, від 1983 до 1989 року 
Він із Людою дуже цікавилися нашими сімейними справами, бо в тих ро-
ках появилися наші діти. Також у тих роках були болісні смерті: у 1984 році 
відійшли від нас Христі батько і мій дорогий колега Іван Рудницький. Через 
океан Дашкевичі поділяли наші радощі й болі. В тих роках я також кілька 
разів організував офіційні запрошення для Ярослава Романовича, щоб він 
приїхав на стажування до Альбертського університету. Ми з Ярославом до-
мовилися про ті запрошення, коли ми ще були в Львові. Він насправді не 
був зацікавлений стажуванням у нас, але вважав, що такі запрошення до 
певної міри охороняли б його від різних прикростей з боку влади. 

Він у той час також уважно прочитав машинопис моєї монографії 
про галицьке село і написав довгі листи з коментарями в 1988 році. На 
жаль, його листи прийшли запізно, коли книжка вже друкувалася, тож 
я не міг поліпшити свій текст у світлі його зауваг. Коментарі Ярослава 
Романовича були загалом критичні. Деякі його зауваження я б прийняв 
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та переробив би частини монографії. Особливо, я б краще і детальніше 
писав про методологічні прийоми. Дещо з його критики – бачу тепер – 
було цілком правильне, але я тоді не був спроможний приймати його (я 
був тоді доволі ортодоксальний марксист, і ті переконання відбилися ча-
сом позитивно, але частіше негативно на книжку). Також були різниці 
в наших підходах до історії – Ярослав Романович був традиційний 
історик, а методологія моєї книжки була експериментальною. Тут вхо-
дили в гру дві різні культури історіографії – українська і американська. 
Але головним каменем спотикання були різні погляди на національний 
елемент в історії. Ярослав Романович вважав, що я постійно в книжці 
недооцінював притаманну галицьким селянам національну свідомість. У 
висновках книжки я висловлював думку, що, з одного боку, проникнення 
національної свідомості на село сприяло демократизації та політичному, 
економічному й культурному піднесенню селянства. Але, з іншого боку, 
росли пристрасті, національна ворожнеча й конфлікти. Коли національні 
рухи стали масовими, коли селяни й робітники входили до них, створили-
ся передумови для формування національних військових формацій і для 
вибуху міжнаціональних війн. Ярослав Романович вважав, що я надто 
песимістично оцінюю національні рухи.

Трохи згодом наші відносини охололи, не через його критику мого 
тексту, але через ту різницю у поглядах, яка проявлялася в його критиці. У 
1989 році дух гласності та перебудови почав сильно віяти в Україні, а через 
два роки Україна стала незалежною. Наші реакції на ті події були різними. 
Коли він сприймав ці величезні зміни як визволення для націоналізму, я 
їх приймав як визволення від націоналізму. Він пішов шляхом, що вів до 
ОУН і Донцова, а я пішов у протилежному напрямі.

Поза тим, зміна політичної ситуації впливала ще іншим способом на 
мої відносини з людьми в Україні, включно з Ярославом Романовичем. Ба-
гато знайомих зазнали стрімкого підвищення в суспільстві. За Брежнєва і 
Андропова вони були маргіналами, а тепер очолювали інститути, засідали 
в Верховній Раді, стали міністрами. Соціальна дистанція між ними і мною 
зросла. Маю свої комплекси – трудно мені вже було спілкуватися з ними.

Хоча наші відносини охололи, Ярослав Романович і я ніяк не були во-
рожо наставлені один до другого. Ми були радше розчаровані, сумні, що 
так вийшло. Принаймні, так то виглядало з мого погляду.

Я його дуже любив. І Христя його дуже любила. Ми пам’ятаємо ті 
вечорі на вулиці Козацькій. Ми всі тоді надіялися на ту велику зміну в долі 
України. Коли наші мрії здійснилися, одначе, трудно було обійматися над 
тою прірвою, що неочікувано перед нами відкрилася.



Ігор СКОЧИЛЯС

Мій Учитель: штрихи 
до (не)академічного портрету

Минуло вже півтора роки від того часу, коли похмурої, незвичної 
для Львова дощової днини 25 лютого 2010 року, у своєму 
скромному помешканні по вулиці Зеленій відійшов у Вічність 

Ярослав Романович Дашкевич (1926–2010)1. Цей не такий уже й малий 
як для нашого швидкоплинного життя час є доброю нагодою поділитися 
емоційно забарвленими споминами про свого вчителя, котрі, сподіваюся, 
допоможуть глибше оцінити роль і вплив Дашкевича на інтелектуальне 
життя пострадянського Львова й України загалом. Ярослав Романович мав 
численні наукові й суспільні титули, непроминальні громадянські заслуги, 
всеукраїнську славу видатного вченого та широке міжнародне визнання. 
У моїй же пам’яті він залишився насамперед харизматичним і турботли-
вим учителем та наполегливим і послідовним будівничим академічного 
середовища. Дашкевич умів органічно поєднувати наукову діяльність із 
безкомпромісною поставою речника українства й творця національної 
історичної парадиґми, якій він залишався відданим до кінця свого життя. 
Я ніколи не був із Ярославом Романо вичем у близьких стосунках і не нале-
жав до тісного довірливого ко ла його друзів і приятелів. Попри це, численні 

1 Ярослав Дашкевич народився 13 грудня 1926 року у відомій своїми 
на ціонально-патріотичними традиціями і шляхетським походженням роди ні 
Романа Дашкевича (1892–1975), організатора парамілітарних товариств «Січ» 
і «Луг», генерала артилерії армії Української Народної Республіки, та Олени 
Степанівни (1892–1963), хорунжої Українських Січових Стрільців. (Найно-
віша праця про них: Олена Степанів – Роман Дашкевич: Спогади і нариси / 
Упоряд. Сварник Г., Фелонюк А. Львів, 2009).
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розмови з ним, робочі наради, семінари й конференції та мимовільні 
зустрічі у коридорах Центрального державного історичного архіву на 
площі Соборній, на вузьких львівських вуличках і в кімнатах Наукового то-
вариства ім. Шевченка у вирішальний спосіб позначилися на формуванні 
мене як особистості й науковця та окреслили світоглядні дороговкази.

Уперше я, тоді студент 3-го курсу факультету Історичного Львівського 
державного університету, побачив Я. Р. Дашкевича 1989 року на одно-
му з мітингів, організованому Народним рухом України біля пам’ятника 
Іванові Франкові. Вже тоді мене вразила, на тлі інших відомих поста-
тей Доби Незалежності, його горда та незалежна постава, підкреслено 
індивідуальний стиль одягу, довге волосся, повільна й виважена манера 
говорити, чітка й послідовна логіка викладу думок, вміння акцентувати 
на головному, принциповість і навіть певна різкість у відстоюванні своїх 
поглядів. Познайомився я з майбутнім учителем аж узимку 1991 року, за 
посередництвом професора Миколи Григоровича Крикуна, який саме тоді 
керував моєю дипломною роботою «Маєтковий поділ Теребовельського 
повіту Руського воєводства другої половини XVI століття». Предметом 
наших перших зустрічей була практична підготовка до видання науко-
вого збірника «Україна в минулому», а також моя евентуальна праця у 
Львівському відділенні й вибір теми кандидатської дисертації. Врешті-
решт, іґноруючи бюрократичні перепони (відсутність «прописки» і житла 
у Львові), Дашкевич домігся в березні 1993 року переведення мене і моєї 
дружини Ірини з Тернополя (відповідно, з обласного архіву й краєзнав-
чого музею) на постійне місце роботи в Інститут археографії. Наша по-
ява у Львові була не тільки другим «чудесним воскресінням» в улюбле-
ному місті, але й унікальною нагодою долучитися до інтелектуальної 
національної традиції, яку сповідував і носієм якої був Дашкевич.

Я завжди буду вдячний Ярославу Романовичу за 18 років перебування 
у Львівському відділенні Інституту української археографії та джерелоз-
навства ім. М. С. Грушевського НАН (спочатку у просторій кімнаті архіву 
в колишньому приміщенні товариства Св. Анни, а з жовтня 1996 року – на 
третьому поверсі будинку на вулиці Винниченка, 24). Як потім з’ясува-
лося, це був (і надалі ним залишається!) один з небагатьох академічних 
осередків, котрому в складних умовах становлення української державності 
справді вдалося стати незалежною інституцією, позбавленою корупції, 
постсовєтських бюрократичних практик та інтелектуальної спадщини 
радянської доби. Створена учителем у Львівському відділенні неповтор-
на атмосфера творчої свободи, почуття власної гідності, взаємоповаги й 
віри у своїх колег, його шляхетне вміння бути «поміж нас» і водночас 
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«над нами», що уможливили формування повноцінного наукового сере-
довища, яке тепер часто називають «Львівською археографічною шко-
лою». Дашкевич умів збирати навколо себе гроно молодих дослідників. 
Саме з його «легкої руки» в Інституті археографії з’явилися Андрій Гре-
чило, Мирон Капраль, Ярослав Федорук, Андрій Фелонюк, Надія Халак 
та інші. Без сумніву, окрім особистої харизми Вчителя, не менший вплив 
на нас, тоді ще молодих дослідників Львівського відділення Інституту 
археографії, справили його інтелектуальний потенціал, виняткова 
ерудиція, універсалізм, відкритість до інших, ненаукових сфер публічного 
життя та дивовижно широкі особисті контакти з найрізноманітнішими 
людьми. Хто бував у Львівському відділенні по вівторках і четвергах – 
той бачив, якою барвистою за віком, віросповіданням, національністю, 
політичними уподобаннями та соціальним походженням була багатолюд-
на черга до кабінету Дашкевича. Ми щиро дивувалися його терплячості 
й увазі до, здавалося б, дріб’язкових прохань «маленьких українців» та 
непохитній принциповості в розмовах з різними публічними політиками 
й відомими дослідниками.

Пишучи про Ярослава Романовича, автори зазвичай наголошують на 
його унікальності й величі саме як громадського діяча й видатного вчено-
го. Між тим, особисте багаторічне спілкування з учителем відкрило нам 
іншого Дашкевича – надзвичайно скромну і навіть сором’язливу людину, 
уважну до інших, делікатну в людських стосунках, турботливого опікуна 
для нас, молодих співробітників Львівського відділення. Він не шкодував 
свого часу для тривалих розмов на наукові й позанаукові теми, читання 
наших неоковирних текстів та любіювання інституційних і навіть приват-
них справ у різних закладах Львова і Києва. Ярослав Романович виявляв 
демонстативну рівність з нами і мав дивовижну довіру до наших почат-
куючих ініціатив. Для прикладу, в усіх числах уже згадуваного часопису 
«Україна в минулому» (1992–1996, вип. 1–7) Дашкевич, поряд зі своїми 
недосвідченими учнями, фіґурує як звичайний, рядовий член редколегії. 
Коли я навесні 2007 року прилюдно пообіцяв йому протягом року (свя-
та наївність!) завершити написання докторської дисертації й, звісно ж, не 
виконав своєї обіцянки, учитель упродовж двох із половиною років терпе-
ливо спостерігав за розростанням мого меганаративу – «тотальної істо рії» 
Галицької (Львівської) єпархії. Наполегливо переконуючи у необхід ності 
поставити «крапку» в цьому виснавжливому змаганні з часом і нарати-
вом, він водночас усіляко допомагав книгами, статтями, телефонними й 
інтернет-адресами, дружніми порадами та дискусійними репліками, уваж-
но прочитавши більшість із моєї 2000-сторінкової трилогії. Так, передавши 
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Ярославові Романовичу влітку 2009 року порівняно невеликий розділ про 
Русо-Влахію і молдавські впливи на галицьке культурно-релігійне життя, я 
через два місяці отримав назад старанно відредагований хімічним олівцем 
текст і п’ять аркушів зауважень та бібліографічних порад про літературу 
англійською, грецькою, італійською, російською та румунською мовами, 
що охоплювала хронологічний період у сім століть!

Учений також із розумінням і навіть гумором ставився до нашого моло-
дечого запалу й максималізму, що неминуче провадили до нерозважливих 
кроків і дій. Пригадую, коли одного разу я намагався «рішуче» вимагати у 
вчителя наведення «порядку» в кадровій політиці Львівського відділення, 
він попросив мене за двері. Однак, коли я наступного дня першим прийшов 
на роботу, то Ярослав Романович заявив, що бере свої слова назад, і запи-
тав, чи я готовий зробити те саме. Зайве говорити, що такі «університети» 
шляхетності закарбувалися мені на все життя.

Мабуть, найтривкішою спадщиною вчителя в науковій сфері є 
виховане ним покоління молодих дослідників, позбавлених стереотипів 
радянської тоталітарної доби, а також захищені під його керівництвом 
десятки кандидатських і докторських дисертацій. До цього кола осіб 
належав і я, отримавши у 1990-х роках унікальну можливість фактично «з 
чистого аркуша» освоювати нову для незалежної України царину церковної 
історії. У радянський період не могло бути й мови про фахове опрацю-
вання тем, пов’язаних із християнством, а нова комуністична ідеологія з 
її войовничим атеїзмом детермінували усунення з дослідницьких програм 
наукових інститутів й університетів релігієзнавчих сюжетів. За таких 
обставин важливу роль у подоланні цієї спадщини в роки незалежності 
відіграла унікальна ініціатива Ярослава Дашкевича та його партнерів 
з Музею історії релігії й Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАНУ 
започаткувати 1992 року у Львові традицію наукових конференцій «Істо-
рія релігій в Україні»2. Цей щорічний форум, а також незмінно публіковані 
його матеріали, створили відкритий інтелектуальний простір для 
вільного обміну досвіду науковців з різних реґіонів України та закордону, 
стимулювали координацію зусиль археологів, архітекторів, богословів, 
істориків і мистецтвознавців у вивченні найрізноманітніших аспектів 
релігійного життя багатьох християнських та інших конфесійних спільнот, 
а також введенню у науковий обіг нових джерельних матеріалів і фахових 

2 Їхні наукові здобутки узагальнено в: Киричук О. Двадцятий щорічник «Істо-
рія релігій в Україні»: спроба аналізу // Історія релігій в Україні: Науковий 
щорічник. 2010 рік. Львів, 2010. Кн. 1. С. 3–16.
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напрацювань3. Національно зорієнтована історіософія Я. Р. Дашкевича4, що 
сут тєво впливала й впливає на церковно-історичні студії в сучасній Україні, 
поєднувалася з його щирою турботою про підготовку кваліфікованих 
наукових кадрів, рівень української теології, «політику» християнських 
Церков, «фальшивий екуменізм», долю парафіяльних храмів. Він незмінно 
наго лошував, що нове покоління українських богословів не має права жити 
«в якійсь недоступній башті зі слонової кості», а бути вірними «нашій 
Українській католицькій церкві, Українській державі – хоч би які вони були 
недосконалі – і повинні знати про різні важливі проблеми правду»5. Саме з 
такими словами Ярослав Романович звернувся до випускників Українського 
Католицького Університету та Львівської духовної семі нарії Святого Духа 
5 липня 2008 року на урочистостях з нагоди вручення їм дип ломів.

***
Свій яскравий і водночас тернистий шлях у науку Я. Р. Дашкевич роз-

почав на студентській лаві Філологічного факультету Львівського держав-
ного університету. Після здобуття вищої освіти він працював бібліографом 
у Львівській науковій бібліотеці та Інституті суспільних наук Академії 
наук УРСР (1944–1949, 1957–1966), завідувачем відділу в Музеї етнографії 
та художнього промислу (1967–1972), начальником відділу допоміжних 

3 Зокрема, під редакцією Я. Р. Дашкевича вийшли декілька тематичних збірників 
з історії Церкви в Україні: Галицька митрополія 1303–1807–2007: Статті і мате-
ріали. Львів, 2007; «Катакомбна Церква» (20-літтю виходу Української Греко-
Католицької Церкви з підпілля присвячується): Статті і матеріали. Львів, 2009; 
Різдво Христове 2000: Статті й матеріали. Львів, 2001; Українські землі часів 
короля Данила Галицького: церква і держава: Статті й матеріали. Львів, 2005.

4 Деякі з програмних статей ученого опубліковані у: Дашкевич Я. Переяслав 
1654 року: наслідки для Київської Церкви // Історія релігій в Україні: Науко-
вий щорічник. 2004 рік. Львів, 2004. Кн. 1. С. 224–228; Його ж. Початки хрис-
тиянства на західноукраїнських землях. Реінтерпретація проблеми // Історія 
релігій в Україні: Праці XII Міжнар. наук. конф. (Львів, 20–24 травня 2002 
року). Львів, 2002. Кн. 1. С. 137–142; Його ж. 2000-річчя Ісуса Христа та укра-
їнська історична наука // Історія релігій в Україні: Матеріали VIII Міжнарод-
ного круглого столу (Львів, 11–13 травня 1998 року). Львів, 1998. С. 82–84; 
Його ж. Унія українців та унія вірменів: порівняльні аспекти // Берестейська 
унія (1596–1996): Статті й матеріали. Львів, 1996. С. 74–86.

5 Дашкевич Я. Silva rerum: Виступ на урочистості з нагоди вручення дипломів 
випускникам Українського католицького університету та Львівської духовної 
семінарії Св. Духа 5 липня 2008 р. // «Катакомбна Церква» (20-літтю виходу 
Української Греко-Католицької Церкви з підпілля присвячується): Статті і 
матеріали. Львів, 2009. С. 114.
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історичних дисциплін і старшим науковим співробітником Центрального 
державного історичного архіву УРСР у Львові (1973, 1974-1980 роки). Ма-
ючи змогу з наближенням до Львова Червоної армії влітку 1944 року по-
датися на еміґрацію, Ярослав Дашкевич разом із матір’ю прийняв свідоме 
рішення залишитися в рідному місті. Таке рішення дорого йому коштувало, 
однак, наскільки відомо, він ніколи про це не шкодував, хоч і неодноразо-
во зазнавав арештів, необґрунтованих звільнень з роботи, пересліду вань і 
брутальних цькувань за свої політичні переконання та участь у дисидентсь-
кому русі (зокрема в діяльності Української Гельсинської Спілки). Трива-
лий час (1949–1956 роки) був в’язнем сумління радянських концтаборів, а 
згодом, вимушено, безробітним (1980–1990 роки).

Самі життєві й політичні реалії, в яких формувався світогляд і 
переконання Ярослава Дашкевича, наполегливо виштовхували його за ме-
жі радянської системи. У комуністичній Україні він був одним із небагатьох 
(поряд із Оленою Апанович, Сергієм Білоконем, Михайлом Брайчев сь-
ким та іншими), хто не йшов на болісні компроміси з пануючим режимом, 
залишаючись внутрішньо вільною людиною, відданою незалежній 
укра їнській історичній науці. У цей час Ярослав Романович писав текс-
ти переважно «в шухляду» та винахідливо підтримуючи контакти із 
західним науковим світом, де публіку вав свої численні статті у провід них 
американських і європейсь ких журналах (зокрема в Harvard Ukrainian 
Studies6). Незламний дух, самодисципліну та вражаючу відданість справі 
Дашкевича засвідчують спогади Марти Богачевської-Хом’як про відві ди ни 
його засніженого помешкання на Глинянському тракті в одну із холодних 
зим ще радянських часів: «Півхатини, без води, з пічкою на дрова. Науковець 
десяток літ без праці, після тюрми і Сибіру, вдома за працею. Не сподівається 
нікого. Та двері відчиняє у піджаку і в краватці»7. Як відомо, більшість 
науковців із Західної України або загинули чи потрапили у вир репресій, 
або ж еміґрували на Захід. Натомість, ті дослідники, які залишилися в 
Україні чи згодом були виховані в новій освітній парадиґмі, або здійсни-
ли максимально можливу в умовах тоталітаризму «інтелектуальну втечу» 
від нав’язливих марксистських схем і концепцій, обмежившись вивченням 

6 Див., наприклад: Stepaniv Ia. L’epoque de Danylo Romanovyč (milieu du XIII 
siècle) d’aprés une source karaite // Harvard Ukrainian Studies. Cambridge (Mass.), 
1978. Vol. 2. № 3. P. 334–373.

7 Богачевська-Хом’як М. Наука – невід’ємна частина його життя // Mappa 
Mundi: Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 
70-річчя. Львів; Київ-Нью; Йорк 1996. С. 37.
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формально нейтральних «ідеологічних тем»8, або ж вірою й правдою 
служили радянській системі на університетських кафедрах, у відповідних 
відділах обласних і республіканських організацій КПРС та державних 
органах влади, ставлячи під сумнів репутацію історичної науки9.

Із здобуттям незалежності Дашкевич, на щастя, «не пішов у велику 
політику» й «депутатство», як багато його близьких приятелів по диси-
дентському руху, а залишився до кінця вірним історії – «вчительці жит-
тя». У 1990-х і в перше десятиліття 2000-х років. Ярослав Романович 
відігра вав унікальну роль в інтелектуальному житті рідного міста та всієї 
України. І для пересічних львів’ян, і для місцевої влади й інтелігенції, він 
залишався живою легендою періоду національно-визвольних змагань. 
Дашкевич був носієм українських «до мозку костей»10, некомуністичних 

8 Це дало змогу невеликій частині вчених, завдяки особливостям «оксами-
тового тоталітаризму», не втратити високий фаховий рівень досліджень, 
що, однак, не вберегло історичну науку від інтелектуальної самоізоляції 
та інституційного занепаду. Тогочасна комуністична дійсність змушувала 
науковців, які воліли уникати нав’язування їм «проґресивних» і «соціально 
значущих» тем, зосереджувати свою увагу на історії середньовіччя та архе-
ографічному опрацюванні джерел й емпіричних дослідженнях. (Назагал 
позитивну оцінку праць провідних українських дослідників-«медієвістів» 
радянської доби дають: Ісаєвич Я. Наші три відродження – не лише здо-
бутки, але й втра ти // Сучасність. 1998. № 12. С. 136; Ковальський М. Деякі 
теоретичні питання української історіографії // Джерелознавчі та історіогра-
фічні проблеми історії України. Дніпропетровськ, 1995. С. 10–11; Pelenski J. 
Soviet Ukrainian Historiography after World War II // Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas. 1964. Bd. 12. Heft 3. S. 384).

9 Навіть за таких обставин, як дехто уважає, українська радянська історіогра-
фія продовжувала зберігати «розмаїття інтелектуальних практик», характе-
ризуючись «співдією різних наукових мотивацій і різних моделей наукової 
самореалізації». (На цьому акцентує увагу: Портнов А. Научная среда и ака-
демические культуры в современной Украине: вступительные соображения // 
Его же. Упражнения с историей по-украински. Москва, 2010. С. 104–127.

10 Чи не найвлучнішу оцінку цій легендарній постаті дав Ярослав Грицак: «Він 
був українським – і то до мозку костей, щиро і твердо. Але про нього, як про 
Франка, хочеться сказати: він світив на всю Україну, а його світло променю-
вало набагато далі […]. Він створив острівок власної інтелектуальної свободи, 
котрого його ніхто не міг позбавити – і який слугував предметом заздрости 
тих численних інших, котрі робили таку-сяку кар’єру за радянських умов, 
але ніколи не були вільними. [Дашкевич] був одним з небагатьох українських 
істориків, про котрих знають у світі. [Тому] їх українство не було провін ціаль -
 не – воно було світове. Таким, як і подобає бути якісному українству». (Цит. 
за інтернет-публікацією: Грицак Я. Пам’яті Великої Людини. http://www.zaxid.
net/blogentry/60324 (текст від 26 лютого 2010 року). 
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за своєю суттю вартостей, що різко контрастували із назагал пострадянсь-
кою ментальністю і бюрократичними практиками, котрі, чого гріха таїти, 
домінували у багатьох гуманітарних установах Львова, «перефарбова-
них» позірно з червоних у синьо-жовті кольори. Мабуть, найуспішнішою 
ініціативою вченого стало заснування у 1992 році Львівського відділення 
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь-
кого НАН України (водночас він став незмінним заступником директора 
цього ж Інституту). Тут він отримав можливість реалізувати як свій творчий 
потенціал, так і хист організатора й будівничого української гуманітарної 
науки. Ярослав Романович також стояв біля витоків відновленого у 1990 
році Наукового товариства ім. Шевченка, де керував його Історико-
філософською секцією, а також очолював (з 1997 року) Історичне това-
риство Нестора-літописця у Києві й Експертну комісію з історичних наук 
Вищої Атестаційної Комісії України (1996–1997 роки). Дашкевич активно 
(поряд із Іваном Вакарчуком і Франком Сисиним) долучився до відкриття 
1992 року Інституту історичних досліджень, підтримував діяльність ство-
реного того ж року Інституту історії церкви, низки інших громадських 
організацій. З ініціативи Дашкевича у Львові відновлено сходознавчі 
студії (зокрема, з вірменістики та гебраїстики). Ярослав Романович 
брав діяльну участь у роботі Інституту сходознавства імені Агатангела 
Кримського, Інституту Східноєвропейських досліджень (тепер – Інститут 
Європейських досліджень), а з 1998 року очолив Кафедру сходознавства 
Львівського національного університету ім. І. Франка11.

Що дуже важливо, вчений в умовах незалежності зумів не тільки 
реалізувати свій творчий потенціал, сформований у добу радянського 
тоталітаризму (це унікальний для тодішнього СРСР випадок!), але й 
«освоїти» його в українському інтелектуальному просторі. Таким чином 
Дашкевич зберіг тяглість історіографічної традиції у вітчизняній науці, 
що опиралася на концепції й підходи державницької й почасти народ ниць-
кої шкіл, кодифікованих десятитомною «Історією України-Руси» Михайла 

11 Його заслуги в організації українського наукового життя відзначені серед 
іншого орденами Ярослава Мудрого V ступеня (Україна, 2006) і Святого 
Саака і Святого Месропа (Вірменія, 1998), медалями Михайла Грушевського 
(НТШ, 1994) і «80 років НАН України» (1998) та Міжнародною премією ім. 
Антоновичів (США, 1995). Свідченням високого авторитету Вченого в науко-
вому світі є його обирання почесним доктором Академії наук Вірменії (2007), 
членом Міжнародної асоціації істориків паперу (Німеччина–Швейцарія, 
1974), Російського палестинського товариства (Росія, 1986), Українського 
історичного товариства (США, 1991) та дійсним членом Географічного това-
риства СРСР (1986) й Української вільної академії наук (США, 1994).
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Грушевського та його наступників. Ярослав Романович залишив вели чезну 
наукову спадщину – близько 2000 публікацій12. Причому, вони охоплюють 
не лише українознавчу тематику (від часів Київської Русі й Галицько-
Волинського князівства до національно-визвольних змагань ХХ століття), 
але й сходознавчі студії, візантиністику, українсько-єврейські й українсько-
польські взаємини, дослідження в галузі спеціальних історичних дисциплін, 
джерелознавства, історіографії, картографії тощо13. Його статті, есеї, нари-
си, розвідки, критичні реценції й огляди розпорошені в сотнях науко-
вих збірників, часописах і матеріалах конференцій14. Ярослав Романович 
на по лег ливо пропагував (особливо в роки зростання автономістичних 
настоїв у Галичині) києвоцентризм у наукових дослідженнях і послідовно 
наголошував на загальноукраїнському характері культурних, соціальних 
і політичних процесів в історичному розвитку різних реґіонів. Учений 
виявився одним з небагатьох інтелектуалів України, які як особистим 
прикладом, так і на інституційному рівні не тільки підняли рівень 
української академічної науки15, намагаючись позбавити її провінційності, 

12 Їхній перелік, що не охоплює публікацій за останні три роки, оприлюднено в: 
Дашкевич Ярослав Романович: Бібліографічний покажчик праць. Львів, 2008.

13 Свою історіософію вчений виклав, серед іншого, в: Дашкевич Я. Дорогами укра-
їнської Кліо. Про становище історичної науки в Україні // Україна в минулому: 
Зб. статей. Вип. 8. Львів, 1996. С. 54–63; Його ж. Постмодернізм та українська 
історична наука // Українські проблеми. 1999. № 1–2. С. 109–119; Дослідниць-
кий доробок науковця частково підсумований у: Гирич І. Від короля Данила до 
Омеляна Пріцака: штрихи до історіографічних студій Ювіляра // Дашке  вич Я. 
Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури / 2-ге вид., виправл. й 
доповн. Львів, 2007. С. 9–26; Його ж. Ярослав Дашкевич – історіограф новітньої 
України. Спроба есею // Історіографічні дослідження в Україні. Київ, 2008. Вип. 
18. С. 280–313; Його ж. Ярослав Дашкевич: нерозривність науки і суспільно-
політичного життя // Дашкевич Я. «…Учи неложними устами сказати правду»: 
Історична есеїстика (1989–2008). Київ 2011. С. 9–39; Stryjek T. Jakiej przeszłości 
potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie 
publicznej na Ukrainie. 1991–2004. Warszawa 2007. S. 418–58.

14 На сьогодні видана лише невелика частина інтелектуального доробку Вче-
ного, найважливішими в якому є праці: Армянские колонии на Украине 
в источниках и литературе XV–XIX в. Ереван, 1969; Україна вчора і нині: 
Нариси, виступи, есе. Київ, 1993; Вірменія і Україна / Ukraina and Armenia. 
Львів; Нью-Йорк, 2001; Постаті: Нариси про діячів історії, політики, куль-
тури. Львів, 2006 (друге, доповнення перевидання: Львів 2007).

15 Сучасний стан наукових досліджень висвітлено у книзі: Українська історіогра-
фія на зламі XX і XXI століть: здобутки і проблеми / За ред. Л. Зашкільняка. 
Львів, 2004. С. 7–23, 43–73; Stryjek T. Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? 
Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie. 
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але й на дали їй справжнього національного виміру, вдихнули у неї нові ідеї 
та зробили «впізнаваною» у сучасному гуманітарному дискурсі. Водно-
час Ярослав Дашкевич перетворився на, можливо, найталановитішого 
в незалежній Україні вченого-популяризатора історичної спадщини, 
опублікувавши сотні блискучих есеїв і полемічних текстів16.

Харизматична, самовіддана й наполеглива, а від того легко впізнавана 
та широко рецептована діяльність Ярослава Романовича ставить перед су-
часними українськими істориками (принаймні перед мною) низку запи-
тань, відповіді на які не є легкими й однозначни  ми та потребують глибшого 
аналізу. Перше, чи не найпростіше за пи тання – про рівень і межі сприйняття 
академічних стандартів, мораль них принципів і справжньої (а не показної 
офіційно-шароварниць кої) національної парадигми, котрі так наполегливо 
відстоював Дашкевич і за які не один раз постраждав, причому не лише в 
радянські часи. Спостерігаючи у лютому 2010 року за напівпорожнім акто-
вим за лом Відділення філософії, права та історії НАН України, де відбува лася 
Академія пам’яті вчителя, мені було боляче усвідомлювати, що засяг впли-
ву його ідей на інтелектуальне середовище Києва обмежується порівняно 
невеликим колом однодумців і представників столичної інтеліґенції, з яки-
ми він співпрацював з кінця 1980-х років, а також окремими молодими 
гуманітаріями, котрі виховувалися на його текстах і справді захоплені цією 
легендарною постаттю. За винятком Станіслава Кульчицького з Інституту 
історії НАН України та де кіль кох професорів з Київського національного 
університету ім. Шевченка, в залі не було жодного речника «офіційної» нау-
ки й університетського середовища, не кажучи вже про владу.

Друге запитання стосується масштабів і характеру взаємодії із держав-
ними освітніми та академічними науковими бюрократичними установами 
тих сучасних істориків, які, попри всі негаразди, таки залишилися працю-
вати в Україні та сумлінно й чесно виконують свої професійні обов’язки. 
Скандал другої половини 1990-х років із публікацією монографії, захистом 
докторської дисертації та свідомим нищенням документальних архівних 
матеріалів «відомим» у фаховому середовищі «професором» засвідчує, 
що навіть таким особистостям, як Ярослав Дашкевич, доводилося йти на 

1991–2004. Warszawa 2007. Методологічні проблеми обговорюють: Касья-
нов Г. Ще не вмерла українська історіографія // Критика. 2002. Ч. 4. С. 20–22; 
Hrycak J. Ukrainian Historiography, 1991–2001. The Decade of Transformation // 
Österreichische Osthefte. 2002. Bd. 44. № 1–2. S. 107–126. Див. також: Ab Imperio. 
2003. № 2. С. 377–394, 427–454, 477–519.

16 Див.: Дашкевич Я. «…Учи неложними устами сказати правду»: Історична 
есеїстика (1989–2008). Київ 2011.



болючі компроміси, аби, як можна здогадуватись, зберегти існуючий status 
quo інституцій і наукових середовищ, які він представляв. Ще інше запитан-
ня має більш світоглядний характер та заторкує проблему співвідношення 
між академічними стандартами, суспільним служінням науковця (потребою 
«малювати паркани») та національною парадиґмою. Кількарічної давності 
спроби чесних і принципових дослідників із Дрогобича, Києва і Львова не 
допустити до захисту дві нефахово «написані на коліні» дисертації (одна 
з літературознавства, а інша з церковної історії), попри публічне обгово-
рення й загальне обурення17, врешті-решт завершилися фіаско. Не в остан-
ню чергу це сталося через відверту інструменталізацію науки певними 
середовищами (включно з «обурливими листами» на захист «оборонної 
фортеці»), низький фаховий рівень багатьох дослідницьких осередків 
в Україні, триваючу, на жаль, консервацію радянських совєтських прак-
тик навіть у нашій рідній Галичині та відірваність багатьох учених від 
найновіших досягнень у гуманітарній сфері.

***
Для мене, як і для інших його учнів, друзів, приятелів і знайомих, 

Ярослав Ро ма нович Дашкевич назавжди залишиться Лицарем Духу18. 
Він поєднував у собі шляхетність родинного середовища, запаль-
ність національно-патріотичної атмосфери міжвоєнної Галичини, 
безкомпромісність з часів Другої світової війни, товариськість табірного 
життя, критичність і виразну громадянську позицію дисиденства, ощад-
ливість і скромність із років вимушеного безробіття в радянську добу, 
інтелектуальну універсальність і вірність улюбленій справі, відкритість до 
іншого та безмежну любов до рідної батьківщини. Як би це не виглядало 
проблематичним у сучасній Україні, маємо чималі шанси зберегти багату 
духовну й академічну спадщину Дашкевича. Її перспективи полягають не 
лише в якнайшвидшій інтеґрації до сучасного історіографічного дискурсу, 
але і в використанні як матриці для продукування нових дослідницьких 
підходів і концепцій. Конкурентність таких моделей визначатиметься 
передовсім двома головними чинниками – відповідністю очікуванням 
українського суспільства та «впізнаваністю» у західному науковому світі.

17 Див., наприклад: Тимошенко Л. Імітаційне історіописання // Критика. 2008. 
Ч. 1–2 (січень–лютий). С. 36–37.

18 Саме під такою назвою нещодавно побачили світ спогади й есеї про дослід-
ника, що були виголошені 25 лютого 2010 року у Києві та Львові з нагоди 
першої річниці його смерті: Лицар духу: Меморіальний збірник, присвячений 
професору Ярославові Дашкевичу. Львів, 2011.
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Ярослав ГРИЦАК

Два Ярослави

Писати спогади легко, коли вони яскраві. Так було з моїм першим 
враженням від Ярослава Дашкевича. Це сталося восени 1979 
року, у Львівській Науковій Бібліотеці ім. Василя Стефаника. 

Йшов мій третій рік навчання на історичному факультеті. З мого власно-
го досвіду та зі спостережень за своїми студентами знаю, що третій рік 
часто є вирішальним. На першому році студенти ще повні радості, що їм 
вдалося вступити (той факт, що це часто є радше заслугою їхніх батьків, 
які заплатили за вступ чималі гроші, цю радість не притуплює, – кожна 
молода людина вірить у свою винятковість). На другому році приходить 
протверезіння: виявляється, що виш, у який вступив, не є аж такий добрий, 
і що твої викладачі, за одним-двома винятками, є посередностями. І через 
те та через інші причини твоє майбутнє не буде таким яскравим, як ти собі 
його уявляв. Звідси два виходи – або студент впадає у депресію, або ж бере 
себе в руки і починає займатися самонаукою.

Моя студентська траєкторія розвивалася з першого сценарію до дру-
гого. Від початку другого курсу я, як інші мої колеги, почав пити, і то 
так, що дехто почав дивитися на мене як на молодого алкоголіка. П’ючи, 
однак, я не переставав вчитися, – і з третього року, кинувши пиятику, про-
падав у бібліотеці ім. Василя Стефаника. Благо, що бібліотека була дійсно 
доброю, і що з третього року ми, студенти університету, мали право нею 
користуватися.

І тут одного осіннього післяобіду, стоячи в черзі до бібліотечного гар-
деробу, я побачив ставного мужчину в довгому светрі і з довгим волоссям. 
Він так разюче відрізнявся від усіх інших, що його тяжко було не помітити. 
Довге волосся не толерувалося на державній роботі, – а іншої роботи, крім 
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державної, тоді практично не існувало. А крім того, його горда постава й 
такий самий погляд говорили, що перед тобою – вільна людина, тип, який 
за означенням у СРСР не міг існувати. Я не знав тоді, що це Ярослав Даш-
кевич. А навіть якби знав, то це мало би мені що сказало: я не мав уяви тоді, 
хто такі Роман Дашкевич та Олена Степанівна, та й про визвольні змагання 
1917–1919 знав дуже мало (це окрема тема, як мало знали про свою історію 
тодішні студенти історичних факультетів: згідно з навчальним планом вони 
повинні були дізнатися набагато більше про історію країн Африки чи Азії, 
ніж про минуле свого краю і своєї країни).

З Ярославом Ісаєвичем ситуація була якраз навпаки: я знав про ньо-
го, заким його вперше побачив. Але знання про нього тоді у мене були 
пов’язані не з історією, а з тими ж студентськими пиятиками. Як прави-
ло, ті, хто пили, чинили це не заради алкоголю й алкогольного сп’яніння. 
Пилося заради чогось іншого – заради того, чого бракувало в щоденному 
житті: побратимства, веселих пригод, просто, почуття свободи. Алкоголь 
розв’язував язики та послаблював гальма, тому в кінці пиятик нерідко го-
ворилося на політичні теми. Студентські пиятики мали свій ритуал і свої 
легенди, що переходили від одного покоління студентів до іншого. Ісаєвич 
був героєм одної з них: розказували, що він умів пити і не п’яніти. Коли 
він був студентом, говорила легенда, він увесь час проводив із книжкою. 
Це викликало роздратування його колег, і в помсту чи ради потіхи вони 
хотіли його споїти. Ісаєвича закликали на студентську вечірку і змушу-
вали пити на рівні з усіма, слідкуючи, щоб він не пропустив жодної чар-
ки. Насамкінець, коли всі вже повпивалися і поснули, він спокійно встав 
зі столу, немов нічого не сталося, і пішов дочитувати свою книжку. Серед 
студентів того, хто протримався до останнього на пиятиці, вважали геро єм 
– то була ознака найвищої майстерності. Пізніше, коли я вже знав Ісаєвича 
особисто, я розповів йому цю історію, і він підтвердив її правдивість. У 
нього була якась рідкісна фізіологічна аномалія: його організм не розще-
плював молекули спирту. Тому він міг пити алкоголь, як воду, не п’яніючи. 
Про що, признавався він, іноді навіть шкодував: він був цікавий до всього, 
і йому би хотілося хоч раз спробувати те, що відчували інші.

У кожному разі, на межі 1970-х і 1980-х я знав уже щось про Даш-
кевича та Ісаєвича – але жодного з них поки що ніяк не пов’язував із 
історією. На факультеті старанно стежили за тим, щоб ми не потрапили 
під шкідливі впливи, чи, як тоді казали, «не цікавилися тим, чим не слід». 
Можна було пити скільки завгодно, це не вважалося злочином. Однак будь-
яке «ідеологічне відхилення» каралося нещадно. Пам’ятаю, як одного сту-
дента виключили з університету лише за те, що в гуртожитку, у шухляді 
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його тумбочки, знайшли аудіокасету з колядами. Я вчився на історич ному 
факультеті Львівського університету в 1977–82 роках – кілька років по тому, 
як там, на хвилі репресій початку 1970-х років, на історичному факультеті 
«розкрили» групу націоналістів серед студентів. Розказували, що пізніше 
тодішній декан на засіданні парткому вийшов навіть із пропозицією за-
провадити спеціальну квоту для галичан серед вступників, бо власне га-
личани є головним розсадником націоналізму. Звичайно, навіть за такого 
гострого контролю якісь краплі забороненої інформації таки до нас про-
сочувалися. До закінчення університету мені вдалося прочитати (у фото-
копіях) «Ілюстровану історію України» Грушевського та заборонену для 
ширшого вжитку «Таємну дипломатію XVІІІ століття» Карла Маркса. 
Ми, однак, майже нічого не знали з історії України ХХ століття та історії 
українського Львова – тих декількох інтелігентних родин, що пережили 
війну і сталінські репресії. Ці родини були для мене, вихідця із села, за-
критими, як за Китайською стіною. Стіни між ними і нами зводили з обох 
боків: ми не могли контактувати з ними через загрозу звільнення, вони ж 
не пускали нас до себе через побоювання провокацій і доносів.

Влітку 1981 року мені, однак, пощастило. Мій студентський приятель 
й однокурсник Ігор Коваль записав мене в археологічну експедицію до 
села Крилоса, колишнього княжого Галича. Мені пощастило двічі: там я 
познайомився вперше з Оленкою Джеджорою, моєю майбутньою дружи-
ною, та Вітольдом Вітольдовичем Ауліхом, керівником експедиції. Ауліх 
був одним із небагатьох поляків, яких не виселили зі Львова у 1944 році.
Його пощадили, бо він був одружений із українкою, відомим філологом 
Уляною Ярославівною Єдлінською. Уляна Ярославівна, своєю чергою, 
була близькою приятелькою внучки Івана Франка Зеновії, котра «прохо-
дила» по справі українських націоналістів 1972–1973 років. Єдлінську 
тоді не арештували, але звільнили з роботи і наклали заборону на наукові 
публікації. Ауліх був солідарний із дружиною й українською справою. Ве-
чорами, після роботи, він оповідав мені багато з того, що мені не «слід 
було знати»: він симпатизував мені як жовторотому дітваку з непомірними 
амбіціями. Крім того, він ставився до Оленки, як до рідної дитини, а наш 
роман розвивався так бурхливо, що його годі було приховати.

Власне від Ауліха я дізнався, що батько Ярослава Ісаєвича був у уряді 
УНР, і що в 1972–73 роках самого Ярослава звільнили із Львів ського універ-
ситету разом із іншими «українськими націоналіс тами». А за декілька днів 
до захисту Ісаєвичевої докторської дисертації в львівській газеті з’явився 
донос у вигляді статті про його батька, і це автоматично означало знят-
тя його дисертації з захисту. Ба більше: донос виходив із середовища тих 
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викладачів, які вчили мене в університеті. Декотрі з них мені уявлялися 
цілком милими й інтелігентими людьми, і мені тяжко було повірити, що 
вони були спроможні на щось таке. Але вже тоді я зрозумів, яке значен-
ня мали внутрішні мовно-етнічні поділи – у ці часи вони дорівнювали 
поділам політичним. Бути україномовним інтелігентом навіть у Львові, чи 
особливо у Львові, було ознакою політичної неблагонадійності.

Як правило, таких людей на високі посади не просували і не прий-
мали. А в науковому світі найбільше їх було на нижче оплачуваних по-
садах і в тих інституціях, які не мали прямого стосунку до навчання: у 
бібліотеках, архівах та академічних інститутах. Восени 1982 року, після 
закінчення Львівського університету, я потрапив в аспірантуру одного з 
таких інститутів – Інституту суспільних наук. Сталося це знову ж таки зав-
дяки Вітольду Вітольдовичу Ауліху. Оскільки в ті часи нічого не робилося 
без зв’язків, він пішов до Олега Антоновича Купчинського, а той, своєю 
чергою, – до заступника директора Феодосія Івановича Стеблія, щоб пере-
конати взяти мене в інститутську аспірантуру. Завдяки їм трьом я таки по-
трапив до Інституту – про що міг тільки мріяти. Моя Оленка тоді працювала 
лаборанткою в інститутському відділі археології, і через неї я знав багато 
місцевих історій. Декотрі з них були про Ісаєвича, який після звільнення з 
університету працював тут. Про нього говорили як про невизнаного генія. 
Одна з тих історій оповідала, що він вміє писати двома руками, і доки обідає 
в їдальні, то одною рукою їсть, а другою дописує статтю. 

Самого ж Ісаєвича я побачив вперше у тому ж Інституті у листопаді 
1982 року. Він працював тоді у відділі історії України, до якого я вступив. 
Поки відділ не розформували через два чи три роки, я мав нагоду бачити 
його дуже часто. Якраз тоді відділ працював над виданням історичних праць 
Франка, й Ісаєвич перекладав його польськомовні праці. Як аспіранта мене 
взяли відпрацьовувати на цьому проекті, і найперша моя робота полягала у 
підрахунку кількості знаків для перекладу. Пам’ятаю, що я дуже старався 
зробити добре враження, а тому рахував з точністю до одного знака – і за 
це мене Ісаєвич похвалив. Ще за якийсь час по тому він подарував мені 
підручник з палеографії, і цю книжку я досі маю у своїй бібліотеці.

Проте, мені не вдалося притягнути до себе його уваги. По-перше, він 
мав своїх аспірантів, які під його проводом займалися середньовічним і но-
вочасним періодом, я ж під керівництвом Степана Михайловича Трусеви-
ча писав роботу про значно пізніші часи – бориславських робітників кінця 
ХІХ століття (коли брали в аспірантуру, ти писав не те, що хотів, а що тобі 
казали). По-друге, маю враження, що навіть власні аспіранти Ісаєвича не 
надто цікавили. Він кидав їх у науку, як щенят у воду: випливуть, то попли-
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вуть, а як потонуть – то вже їхня проблема. Пам’ятаю добре його слова з 
тих часів: дисертація – то як панщина, її треба скоро відробити, щоб стати 
вільним і займатися справжньою наукою. 

Тому за роки свого перебування в аспірантурі (1982–1985) мені довело-
ся більше почути про Ісаєвича, аніж із ним порозмовляти. А говорили про 
нього винятково добре і тепло. Зокрема, мої старші колеги оповідали мені, 
що він був надзвичайно дотепною людиною, ініціатором і героєм різних 
капусників, які влаштовувалися у порівняно ліберальні 1960-ті роки. Зга-
дували його особливо смішний виступ на одному з таких капусників – про 
нібито історичний документ 1960-х років, який віднайшли у далекому май-
бутньому. В ньому йшлося про таємничу особу – «наукового півробітника» 
(«співробітника» без літери «с», яка вицвіла на старому папері), й Ісаєвич 
виводив властивості «півробітника» виходячи з цього титулу.

Інший спогад був пов’язаний із книжкою «Торжество історичної 
справедливості» (1969). То був перший офіційно дозволений синтез історії 
західноукраїнських земель, і працювали над ним дуже серйозно, а навіть із 
ентузіазмом. Роль Ісаєвича в цій книжці була особлива: йому, як поліглоту, 
носили наукові та історичні тексти різними мовами, – і кажуть, не було 
такого тексту й такої мови, яких би Ісаєвич не міг зрозуміти.

Був, однак, один виняток, коли мені таки вдалося наблизитися до 
Ісаєвича. У 1984 чи 1985 році він взявся провадити серед аспірантів й 
молодих науковців окремий семінар із читання латинських текстів. Щоб 
зрозуміти вагу цієї події, слід знати, що навчання в аспірантурі не передба-
чало формальних занять, тому ініціатива Ісаєвича була екстраординарною. 
Зі всіх тих занять пам’ятаю тільки те, що на якомусь із них я сперечався з 
Ісаєвичем, бо мені здалося, що він надто вільний у перекладі – я вважав, 
що перекладати треба дослівно. Сперечався я «заради спорту», а не самого 
предмету дискусії, і тепер вважаю, що у тій суперечці рацію мав Ісаєвич, а 
не я, – але він мене терпляче тоді вислуховував.

А потім навесні 1985 року прийшов до влади Горбачов, почала-
ся «перестройка», і до кінця 1980-х років наш Інститут став чимось на 
зразок львівського «Смольного» – штабом революції чи, як тоді казали, 
національного відродження. Тут сформувалося відділення «Меморіалу», 
діяли активісти Товариства Лева та готувалися перші установчі збори Руху. 
У цей революційний стан ми ввійшли завдяки внутрішнім інститутським 
справам. За традицією, директорами Інституту призначали працівників 
обкому партії. Останній із них, Михайло Васильович Брик, був люди-
ною досить тяжкою: він любив правити твердою рукою, дбав про трудову 
дисципліну та втручався в академічні речі, про які не мав жодного понят-
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тя. Він був неначе уособленням «адміністративно-командної системи», 
про шкідливість якої говорили в горбачовські часи. А крім того, в усіх 
було відчуття, що вся Україна та Львів, зокрема, відстають від усієї хвилі 
«гласності» й «перебудови». У той час, коли «Огонёк» у Москві під редак-
цією колишнього українського шестидесятника Віталія Коротича друку-
вав викривальні статті, його українські колеги під владою Щербицького 
мусіли сидіти з кляпом у роті. Ситуація була нестерпна. І коли весь Союз 
боровся проти «адміністративно-командної системи управління», ми про-
бували робити щось подібне в Інституті. Дійшло до справжнього бунту 
проти Брика: загальні збори оголосила йому недовіру і домагалися виборів 
нового директора, який дійсно знається на науці. Спершу кандидатом був 
Юрій Юрійович Сливка. Люди стояли за ним горою. Однак, за якийсь час 
його викликали до обкому і сказали зняти свою кандидатуру з виборів. Він 
на диво легко здався. Втрата лідера не послабила, однак, революційного 
настрою. І на цій хвилі Інститут вибрав директором Ісаєвича. 

Ісаєвич якраз у тому часі збирався до Гарварду. Тому Інститут про-
був без свого новообраного директора досить довго – якщо не помиляюся, 
майже цілий рік. Якраз тоді я познайомився з Дашкевичем. Інститутські 
рамки і наукова кар’єра видавалася мені затісними: я був у Товаристві 
Лева, потім заснував Львівську організацію молодих істориків, був членом 
редколегії одної з перших неформальних газет «Поступ» та львівської Ради 
Руху, а вкінці працював над відновленням Наукового Товариства Шевчен-
ка (НТШ) у Львові. Ця моя дещо хаотична публічна діяльність привернула 
увагу Дашкевича. Пам’ятаю, що коли Студентське товариство Львівського 
медичного інституту прийшло до нього, просячи прочитати їм лекції з 
історії України, він запропонував замість себе мене. Цей факт був для мене 
був тим більш почесним, що особисто ми з ним були ледве знайомі.

Тим часом до Львова повернувся Ісаєвич. Ставши директором, він мав 
ще менше часу на спілкування з молодими, аніж перед тим. До того ж, 
після його повернення сталася історія, яка мене до нього не зблизила, а, 
навпаки, віддалила. Гарвардський Інститут давав стипендії для молодих 
науковців, й дружина Ісаєвича, Ольга Вікторівна, вирішила, що саме вона 
буде контролювати відбір кандидатів. Не буду коментувати, хто з’явився на 
цьому списку, – вистачить сказати, що мене там не було і, знаючи механізми 
відбору, навряд чи міг би бути. Сказати, що я просто хотів поїхати за кор-
дон, означало би мало що сказати: я хотів потрапити туди понад усякі сили, 
бо відчував свою провінційність як науковця. Мені здавалося, що саме там 
сяють вершини справжньої науки. Наче на підтвердження цього, мені до 
рук потрапило англомовне видання історичних есеїв Лисяка-Рудницького. 
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Прочитавши їх, я міг наочно переконатися, що таке добра наука, – і що ця 
наука робиться не у нас, а на Заході.

Хоча через Інститут мені туди дорога була заблокована, знайшовся 
інший шлях. Оскільки я сильно приклався до відновлення Наукового То-
вариства Шевченка, тодішній голова Олег Романів взявся активно «при-
мостити» мене біля якогось доброго американського науковця, щоб я кон-
че дістав академічного лоску. З цією метою він поїхав «продавати» мене 
на перший Конгрес Міжнародної Асоціації Українознавців (Київ, 1990). 
Прослухавши там усі можливі кандидатури західних істориків, Романів 
вирішив, що немає нікого кращого за професора Романа Шпорлюка з 
Мічиганського університету – а, отже, мене треба віддати у його руки.

Справа була полагоджена, я отримав запрошення, і по дорозі до 
Мічигану мав декілька днів провести у Нью-Йорку, у тамтешньому НТШ. 
За декілька тижнів перед моїм від’їздом, навесні 1990 року, відбувалися 
перші загальні збори львівського НТШ. У перерві між засіданнями мене у 
коридор покликав Дашкевич. То була наша перша довша розмова. Пам’ятаю, 
що він питав мене, над чим я працюю. Почувши, що я перекладаю Лисяка-
Рудницького українською, він похвалив мій вибір. На його думку, то був 
хороший історик (чітко пам’ятаю цей факт через те, що пізніше Дашкевич 
послідовно критикував Лисяка-Рудницького як «ліберала»). 

А далі сталося те, на що я ніколи не сподівався: він витяг з кишені 
свого піджака 50 американських доларів й дав їх мені. «Візьміть – сказав 
він мені. – Знаю, що по дорозі маєте зупинитися у Нью-Йорку. На всяк ви-
падок, якщо Вас не зустрінуть в аеропорту, матимете на готель і таксі» (до 
слова, так і сталося: я прилетів до Нью-Йорку, де ніхто мене не чекав). Тре-
ба знати обставини тогочасного життя, щоб оцінити такий вчинок. Йшли 
останні місяці існування Радянського Союзу, економіка розвалювалася, все 
було або дороге, або його просто не було, й 50 доларів тоді були величез-
ними грошима – майже цілим достатком (пам’ятаю, що велику квартиру в 
самому центрі Львова продавали за 1000 доларів). Факт, що Дашкевич міг 
дати такі великі гроші людині, яку мало знав, свідчить про його виняткову 
великодушність – рису, яку відзначав майже кожен, кому поталанило знати 
Дашкевича ближче.

Я пробув у США та Канаді півроку, з червня по грудень 1991 року. Ця 
поїздка була одною з тих подій, які сильно змінили моє життя. Досить ска-
зати, що я виїхав ще з СРСР, а вернувся вже у вільну Україну. В Альбертсь-
кому університеті я зустрівся з Іваном Вакарчуком. Його щойно вибрали 
ректором Львівського університету, і він відбував свою повиборчу поїздку 
за кордон, щоб налагодити співпрацю. У його виборчій програмі, серед 
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іншого, було створення Інституту історичних досліджень. Інститут мав 
би стати альтернативою до тодішнього історичного факультету, де сиділи 
і правили ті ж люди, які колись виганяли Ісаєвича. Вакарчук зустрівся зі 
мною в Едмонтоні, бо один із його помічників, керівник Студентського 
братства, порадив йому мене як можливого інститутського директора. Коли 
я вернувся до Львова, до розмов щодо майбутнього Інституту приєднався 
Дашкевич. Водночас його обрали головою історично-філо логічної секції, а 
мене – історичної комісії НТШ. Засідання комісії від бувалися в Централь-
ному державному історичному архіві, який у той час був «штабом» Дашке-
вича. Там тоді заввідділом публіка цій була Уляна Ярославівна, приятелька 
Дашкевича (вона одна клика ли його «Славком», або ніжно «Славцем»), а 
у відділі тоді працювала Галина Сварник, моя близька приятелька, до якої 
Дашкевич ставився з батьківською любов’ю. Наші стосунки стали дуже 
близькими, можна сказати щоденними. 

Той, хто знав близько Дашкевича, може підтвердити, що то була за 
розкіш спілкуватися з ним. У його присутності кожному хотілося бути 
більшим, аніж насправді є. Але водночас тут я відчув на собі те, що раніше 
чув лише від інших: між Дашкевичем та Ісаєвичем існувала скрита, не те 
що ворожість, а, скажімо, конкуренція. Чим більше я зближувався з Даш-
кевичем, тим більше я віддалявся від Ісаєвича. Мій відхід від Інституту 
суспільних наук – який на той час уже став Інститутом українознавства – та 
перехід до університету сприймався як вияв нелояльності до Ісаєвича. За-
ради справедливості хочу тут сказати, що я ніколи не почув слова докору від 
нього. Зате мої стосунки з пані Олею, його дружиною, стали дуже нелегки-
ми. Про це міг би розповідати досить довго, але не бачу в цьому потреби. 

Натомість, я став дуже близьким до Дашкевича. До тої міри, що 
коли він почав створювати свій власний Інститут – львівське відділення 
Інституту української археографії, – то попросив мене порекомендувати 
йому молодих людей, які могли би працювати під його командою. Так я 
привів тих, кого знав із Товариства Лева та Львівської асоціації молодих 
істориків – Ярослава Федорука, Андрія Гречила та, якщо не помиляюся, 
Мирона Капраля (Ігора Скочиляса до Дашкевича привів Микола Крикун, 
але я, як випливає з його слів, був другим, хто давав йому рекомендацію до 
львівського відділення). Всі вони з часом стали його учнями.

Паралельно Дашкевич запропонував мені очолити відділ у його 
Інституті. Моя праця в цьому Інституті не була ані надто довгою, ані 
надто успішною. Мені тяжко було керувати одним, щойно створеним 
інститутом, – а тут треба було ще й працювати на півставки в іншому. 
Тому, коли я підпав під скорочення кадрів у львівському відділенні, я 
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зітхнув із полегшенням. У співпраці між двома інститутами нам, однак, 
вдалося у 1994 року провести конференцію про Михайла Грушевського 
та його історичну школу – конференцію, яка у багатьох вимірах була зна-
ковою і матеріали котрої потім вийшли двома окремими виданнями. І вже 
вершиною цієї співпраці стало святкування 70-річчя Ярослава Дашкеви-
ча, яке я разом із працівниками його інституту зорганізував у грудні 1996 
року в Львівському університеті. 

Під час виступу на цьому святкуванні я зробив щось не зовсім звичне 
і в очах декого майже непристойне: напівжартома-напів усерйоз признався 
Дашкевичеві в коханні. Але моє почут тя було щирим і правдивим. Той, хто 
знав його ближче, не міг не від чути величезний особистий шарм цієї лю-
дини. Дашкевич у близькому спілкуванні був людиною надзвичайно тон-
кою і делікатною. Це становило величезний контраст до того образу, який 
міг скластися з його публічних виступів. Там він був різкий, саркастич-
ний, іноді нетерпимий до своїх опонентів. Скажу принагідно, що час від 
часу на різних публічних виступах я брався опонувати йому – зрозуміло, 
зі всією повагою до нього самого. Однак, таке моє нахабство мені тоді 
не бралася за зле. Мабуть, мене сприймали як молоде щеня, яке на своїх 
батьках вчиться кусати. Дашкевич продовжував опікати мене. Це він за-
пропонував мені захистити мій синтез новітньої історії України (1996) як 
докторську дисертацію, і провадив мене через всі стадії – від захисту в 
київському Інституті археографії до рішення ВАКу. Якийсь час Ірина Ка-
линець при знайомстві з незнайомими людьми навіть представляла мене 
як наступника Дашкевича. 

Справжній надлом стався десь наприкінці 1990-х років. Не можу за-
раз назвати якоїсь єдиної чи головної причини. Правдоподібно, то був рад-
ше сумарний ефект моїх тодішніх виступів і публікацій. Пам’ятаю лише 
одне: коли я сказав чи написав, що заборона Львівської міськради відкрити 
Польський меморіал на Личаківському цвинтарі є дурістю, гіршою за зло-
чин, Дашкевич при першій зустрічі гостро відповів мені, що прийняв ці 
мої слова як особисту образу. 

У кожному разі, десь із кінця 1990-х років ми дрейфували на різних 
крижинах – він як націоналіст, я як ліберал. З його учнів я потрапив у 
його опоненти. Особисто я тяжко переживав наше розлучення. Деякі з 
його закидів були не те ще несправедливими, а межували з перекручен-
ням фактів. До прикладу: у передмові до видання першого тому Дмитра 
Донцова він писав, що деяким авторам у своїх працях про сучасну історію 
України вдається навіть не згадати Дмитра Донцова ані разу, і в підрядковій 
примітці покликався на мої «Нариси з історії України». Досить, однак, 
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було зазирнути до іменного покажчика до цієї книжки, щоб переконатися, 
що Донцов там фігурує, і то навіть декілька разів.

Я вирішив собі, однак, із Дашкевичем у полеміку не вступати. І то з 
боргу вдячності перед ним. Моя тактика була простою: Ярослав Дашке-
вич має право і привілей мене критикувати – я ж не маю ані такого пра-
ва, ані такого привілею. Ми продовжували зустрічатися, потискати руки, 
обмінюватися загальними фразами і навіть посміхатися. Але з наших ста-
рих стосунків не лишилося й тіні.

І тут якось сталося, що чим більше я став розходитися з Дашкевичем, 
тим більше я знову став зближатися з Ісаєвичем. Мене особливо врази-
ла його зміна в останні роки, після декількох перенесених операцій. Рап-
том із людини старшого віку, але повної енергії та цікавості до всього, він 
перетворився у старенького дідка, який ледве говорив і якому було тяжко 
ходити. Зміна була не лише фізична. Якщо раніше я до нього ставився як 
до покоління своїх батьків, то відтепер я почував у його ставленні до себе 
щось зі ставлення діда до внука: при кожній зустрічі він був винятково 
доброзичливим. 

Останній раз ми бачилися з ним десь за кілька тижнів до його смерті. Я 
хотів зробити з ним книжку-інтерв’ю, подібну до тої, яку зробила зі мною 
Іза Хрусалінська: книжка, де оповідь про себе співпадає з оповіддю про 
свої наукові праці та поглядами на історію. Ісаєвич довго думав, чи при-
стати на мою пропозицію, а потім таки дав згоду. Добре пам’ятаю нашу 
останню зустріч, а особливо його якусь дуже радісну і теплу усмішку, у 
момент, коли ми прощалися – як виявилося потім, назавжди.

Дашкевич помер за чотири місяці до Ісаєвича. Їх поєднала смерть. За 
їхнього життя я не пам’ятаю такого випадку, коли б вони сиділи разом у 
президії одної й тої ж конференції, або ж були її співорганізаторами (те, 
що не пам’ятаю, не значить, що такого випадку взагалі не було, – може, ко-
лись таке було, але я не пам’ятаю). Рівно ж, не можу пригадати собі, окрім 
матеріалів нашої конференції про Грушевського, де їхні тексти сусідували 
один із одним. Дашкевич й Ісаєвич були як би дві сполучені посудини: чим 
більше було одного, тим менше або взагалі не було іншого. 

Що стояло в основі таких їхніх відносин, не знаю. Можливо, це виявить 
колись майбутній історіограф. Тут повторю лише те, що чув із уст старших 
колег. Казали, що їхнє суперництво походить ще з тих часів, коли обоє пра-
цювали в Інституті суспільних наук під директорством Івана Крип’якевича 
(тобто з 1960-х). Кажуть, що Ісаєвич був улюбленцем Крип’якевича. 
Натомість до Дашкевича Крип’якевич ставився доволі насторожено, бо той 
вів себе досить незалежно. Ісаєвич в одній із своїх промов розказував, як 
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добре приймали його наукові праці поза Україною. За одним, додавав, ви-
нятком – одного львівського історика-рецензента, який анонімно дописував 
до німецьких журналів і ніколи не пропускав нагоди, щоб не покепкувати з 
Ісаєвича. Хто був той львівський рецензент, не важко було здогадатися. 

Можливо, між ними було негласне суперництво дітей визначних батьків. 
Як пояснювала мені старша знайома, це стояло в основі Дашкевичевої 
критики Івана Лисяка-Рудницького: їхні мами, Олена Степанівна і Мілена 
Рудницька, конкурували між собою у впливах на українське суспільство 
взагалі, а на жіноцтво особливо, і ця конкуренція передалася на їхніх синів. 
Чи було це випадком у стосунках між Дашкевичем і Ісаєвичем, мав би пояс-
нити психолог-фройдист. Можливо, мало значення й те, що Дашкевич по-
страждав від радянської влади і був напівдисидентом – тоді як Ісаєвич ста-
рався, наскільки можливо, робити академічну кар’єру навіть при цій влади 
і писати розумні речі, користаючи, коли була потреба, з езопової мови.

У кожному разі, існування Ісаєвича та Дашкевича, а ще більше знай-
омство з ними, сформувало мене як історика. Завдяки їхній присутності 
можна говорити про львівську школу істориків. Цю школу відрізняє не 
методологія, а сам спосіб існування: історики, які належать до неї, займа-
ються вивченням локальних сюжетів із історії України, але у широкому 
порівняльному контексті. Насамперед це забезпечувалося знанням мов – і 
Ісаєвич, і Дашкевич були справжніми поліглотами. При одній нагоді Ісаєвич 
навіть розказував мені, що відчуває себе однаковою мірою істориком і 
філологом, і якби не став істориком, мабуть, займався б мовами. 

Але більше, ніж мови, цю школу характеризує тяглість поколінь. Від 
Ісаєвича і Дашкевича, через Крип’якевича і Кримського та інших легко 
встановити прямий зв’язок до Грушевського та його школи, що існувала 
навколо його семінару в Львівському університеті та історичної комісії в 
НТШ. І, навпаки, від них можна тягнути зв’язок до нашого покоління і 
тих молодших істориків, які йдуть за нами. У нормальних умовах, якби 
Україна не знала репресій 1930-х і цензури пізніших років, ці риси були би 
характерними для більшості, якщо не всіх українських академічних шкіл. 
Український Львів, однак, мав те щастя, що попав під радянську владу 
пізніше, і навіть якщо він поніс великі втрати, вони не були однак такими 
великими, як у передвоєнних Києві та Харкові.

Важливе й інше: ані Ісаєвич, ані Дашкевич за радянських часів не 
були членами комуністичної партії. Дашкевич не міг бути за означен-
ням, як син «контрреволюційних» батьків. Ісаєвича ж «врятувало» те, що 
свою кандидатську дисертацію він захистив у 24 роки, тобто, коли був 
ще у комсомольському віці – отже, заради захисту не мусів вступати у 



партію (до речі, у свій час він був наймолодшим кандидатом наук у всьо-
му Радянському Союзі). І хоча потім він мав проблеми у своїй кар’єрі – 
як-от вигнання з університету та відкладення на добрі 10 років захисту 
докторської дисертації – він потрапив у поле зору й під протекцію знаного 
московського історика книги Немировського, й ця «московська протекція» 
помогла йому тако-сяко виживати. Але сам по собі факт, що можна було 
бути першокласним істориком, але не бути членом комуністичної партії, 
мав особливе виховне значення для мене: я мав перед очима переконли-
вий приклад того, що можна бути порядною людиною і добрим фахівцем 
навіть за радянських умов.

Обоє скидалися мені тоді на якихось велетів, гідну поставу яких не 
могли зламати жодні умови й умовності. При ближчому знайомстві вони 
аж ніяк не стали меншими: зі всією відповідальністю можу сказати, що 
Дашкевич й Ісаєвич були найбільшими серед того покоління, котре можемо 
назвати «внуками Грушевського». Проте їхні відносини применшують той 
сумарний ефект, яке вони могли справити на наше «покоління правнуків».

На гадку спадає есе Борхеса про двох богословів. Обоє були дуже видат-
ними, і як це часто буває, змагалися між собою. Якось один із них написав 
один блискучий трактат, який містив, однак, певну дуже двозначну, майже 
єретичну тезу. Другий богослов став перед важким моральним вибором: 
вдати, що він цього не помітив, але тоді поставити під загрозу свою віру й 
свою репутацію богослова, або ж відкрито написати про це, але тим самим 
віддати свого опонента в руки інквізиції. Після довгих сумнівів він вибрав 
друге, і його опонента спалили на вогнищі. Коли ж помер й він, у раю він 
зустрів Бога. Бог довго розмовляв з ним, і після того, як вони розсталися, 
богослов зрозумів: Бог сприйняв його за іншого, спаленого за вогнищі. Бог 
не цікавився богословськими суперечками, і для Нього обоє були одним і 
тим самим – частиною чогось більшого за кожного з них поодинці.
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