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ТРИ ЛИСТИ ОЛЕНИ АПАНОВИЧ

20 січня 2000 р. померла Олена Михайлівна Апанович (1920-2000), ви
датна дослідниця української історії, яка все своє життя присвятила мину
лому запорозького козацтва. З Оленою Михайлівною я був знайомий ще з 
травня 1972 р. Тоді я був аспірантом, а Олена Михайлівна прибула на істо
ричний факультет Дніпропетровського держуніверситету на скромну кон
ференцію, присвячену 1000-літтю загибелі князя Святослава. Чи вже зняли з 
посади, чи готувалися зняти першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста, а 
на його місце Москва ставила В. Щербицького, отже не за горами була сум
нозвісна “маланчуківщина” ... Тоді “нагорі” швидко змінили тему конфере
нції і чомусь вирішили, що безпечніше буде провести “Яворницькі читан
ня”. Через це змінився склад учасників конференції, не захотів приїхати ака
демік Б. А. Рибаков. Але Олена Михайлівна своє слово стримала й прибула 
до ДДУ. Серед іногородніх учасників був ще московський історик Олек
сандр Рогов, а з місцевих виступали деякі факультетські історики та пись
менник Іван Шаповал. Мою доповідь в оргкомітеті забракували, доцент ПІ. 
сказав мені трохи презирливо і “со значением”: “Ты еще молодой. Тут, по
нимаешь, сам Рыбаков должен будет выступать!”. Це, дійсно, була перша 
наукова конференція, свідком якої я був і навіть виконував якісь дрібні до
ручення по її організації.

Пам’ятаю, як під час конференції Олена Михайлівна сиділа в президії 
поруч з Миколою Павловичем Ковальським, нині, на жаль, покійним. Мій 
“шеф” (тоді ще доцент, а не професор), щось говорив їй про мене. Микола 
Павлович завжди добре до мене ставився, отже й відповідно рекомендував 
мене О.Апанович. Вони приязно посміхнулись на мою адресу, і я, звичайно 
ж, поспішив у перерві з проханням до Миколи Павловича, щоб він мене по
знайомив з Оленою Михайлівною. З того часу ми з нею підтримували по
стійні дружні контакти протягом майже 30 років, аж до самої її смерті, і, як 
не дивно, майже тридцятирічна різниця у віці не заважала нам добре розумі
ти один одного, ще й гаряче дискутувати, не шкодуючи ні нервів, ні часу. 
Останній раз я бачив Олену Михайлівну на самому початку 2000 р., потім 
говорив з нею останній раз по телефону (вона з тривогою повідомляла, що у 
неї почалася жовтуха, викликана не інфекцією, а закупоркою судин чи що,
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внаслідок чого жовч пішла у кров і треба було робити негайну операцію). 
Невдовзі мені як священику довелось відспівувати рабу Божу Олену у Бла
говіщенському храмі Національного університету “Києво-Могилянська Ака
демія”...

Прикро, що я не вів щоденникових записів наших розмов, які особливо 
частими були у останній період життя Олени Михайлівни. Я вже мешкав у 
Києві (з літа 1996 р.) і бачився з Оленою Михайлівною чи говорив з нею по 
телефону як мінімум щотижня. Про те, що ми з нею обговорювали, можна 
було написати цілий том, та, на жаль, чимало вже забулось. Якщо коротко, 
то значне місце в цих розмовах належало Богу. Олена Михайлівна з плином 
часу ставала все більше віруючою і в неї було чимало богословських питань 
до мене. Я, в свою чергу, цікавився життям 20-50-х років, насамперед, Ін
ституту історії, де вона працювала з повоєнного часу. Найбільше ми обгово
рювали наукові проблеми, політичні новини, причому, у нас були практично 
спільні національно-демократичні погляди. Дуже часто вона говорила про В. 
Вернадського, щоденник якого знайшла в рукописному відділі й підготувала 
до друку, була буквально захоплена цією особистістю. Говорилось і про 
охорону пам’яток старовини, насамперед про збереження о. Хортиці від не
долугих “мостобудівників”, про нові книги, кінофільми, навіть про спорт 
(під кінець життя Олена Михайлівна зрозуміла всю привабливість футболу й 
уважно стежила за успіхами київського “Динамо” та збірної України, диви
лася по телевізору матчі чемпіонату світу 1998 р., розпитувала мене як ко
лишнього футболіста про правила гри).

Але все це було пізніше. А після тієї першої зустрічі у 1972 р. я бачив
ся з Оленою Михайлівною тільки під час своїх короткотривалих відряджень 
до Києва у 1976 та у подальші роки.

У 1972 р. Олена Михайлівна разом з групою інших істориків, котрі за
ймалися історією України козацької доби (Михайло Брайчевський, Ярослав 
Дзира, Олена Компан та ін.) звільнили з роботи під приводом “скорочення 
штатів”. Насправді ж їх звільнили за те, що вони займалися небажаними для 
партійних ідеологів темами. Після цього Олена Михайлівна тривалий час 
була без роботи й тільки після багатьох клопотань отримала “милостивий” 
дозвіл працювати рядовим співробітником у відділі рукописів ЦНБ -  
Центральної наукової бібліотеки (нині -  Національна бібліотека України ім.
В. Вернадського). Тоді багато хто від неї відвернувся. О. Апанович довгий 
час не друкували, навіть знімали посилання на її праці, друкували її планову 
роботу у відділі під чужими прізвищами... У відділі рукописів ставлення до 
неї було прохолодним. Існувало якесь розпорядження не давати Апанович 
займатися наукою, обмежувати її контакти з науковцями, які приїздили до
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ЦНБ попрацювати й одночасно проконсультуватися у Олени Михайлівни. 
Це я відчув на собі. Тільки вийдеш було з нею у коридор, за двері відділу 
рукописів, як уже через кілька хвилин з’являється якась дама і суворо пока
зує на годинник. Її не обходило, що інші працівники могли плескати язика
ми скільки завгодно. Головне, щоб Апанович весь час сиділа за столом! Про 
таке знущання, власне, згадує сама Олена Михайлівна в одному з листів до 
мене.

Ми листувалися з Оленою Михайлівною протягом тривалого часу, об
мінювалися книгами та науковими збірниками. Я радився з нею щодо теми 
докторської дисертації. Вона, як і Микола Павлович, хотіла, щоб я присвя
тив свою докторську дослідженню українського літописання, високо оціни
ла мою книгу “Украинские летописи XVII века” (Дніпропетровськ, 1978). 
Однак цю тему раніше мене закріпив за собою в координаційній раді при 
Інституті історії Сергій Заремба (на жаль, нині покійний). Голова цієї коор
динаційної ради проф. В.Г. Сарбей щиро сказав мені про необхідність об
рання іншої теми, щоб уникнути непотрібної обом молодим авторам конку
ренції. Отже, на 10-місячне стажування до Польщі (1978-1979 навч. р.) я ви
їжджав з новою темою: “Джерела з історії Визвольної війни українського 
народу 1648-1654 рр.” (тоді саме 1654 роком вимагалося закінчувати Націо
нально-визвольну війну). Олена Михайлівна, як і Микола Павлович Коваль
ський, вважала, що я таки мав би писати про українські літописи. Я, з свого 
боку, не збирався полишати цю проблематику (і не полишив її у майбутньо
му), але джерела до історії Національно-визвольної війни теж чекали на все
бічне опрацювання, і до того ж бажаючих попрацювати на цьому полі не бу
ло помітно.

Наші контакти продовжувались і після мого повернення з Польщі. 
Олена Михайлівна між іншим дуже багато розпитувала мене про ті фільми, 
які я там бачив (я ходив у кіно майже щовечора і передивився масу цілкови
то недоступних в СРСР стрічок, насамперед “Людину з мармуру” Анджея 
Вайди, “Кабаре” Боба Фосса та ін., у варшавському театрі бачив цікаву по
становку американської п’єси “Політ над гніздом зозулі” ), вона переживала, 
що не може на власні очі подивитися ці фільми. Олена Михайлівна прислала 
мені пізніше свою монографію “Рукописная светская книга XVIII в Украине. 
Исторические сборники.”(К., 1983), зробивши на ній такий дарчий напис: 
“Киев. 18. VIII. 1983. Дорогому Юре Мыцыку -  первому читателю этой кни
ги в рукописи с благодарностью за добрые слова и с пожеланием успешной 
защиты докторской. Автор Ел [єна]. Апанович”.

Прикро, що далеко не всі листа Олени Михайлівни до мене збереглися 
або ж ще не знайдені мною у моему особистому архіві. Я знаю, що вона,
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принаймні, в останній період свого життя, робила копії своїх листів і зали
шала їх у особистому архіві (так само чинив, між іншим, і митрополит Іларі- 
он (Огієнко), отже я сподіваюсь, що всі ці листи ще знайдуться разом з мої
ми в ЦДІА України у Києві, куди архів Олени Михайлівни був переданий її 
сином Сергієм. Отже, мені вдалося знайти у своєму особистому архіві поки 
що три її листа, і то один з них без останньої сторінки. Але й ці три докуме
нти варті обнародування з поваги до пам’яті і заслуг Олени Михайлівни!

Олена Михайлівна була дуже доброзичливою, гостинною, надзвичайно 
розумною і цікавою людиною, яка вміла слухати свого співбесідника і так 
вести розмову, що її можна було продовжувати до безконечності. Як прави
ло, я приходив до неї напередодні повернення до Дніпропетровська, оскіль
ки її скромна однокімнатна квартира на вулиці Ежена Потьє знаходилася 
неподалік від вокзалу. Але нам було мало цілого вечора для розмови, і я час
то прибігав від неї на вокзал буквально перед відходом поїзду. Олена Ми
хайлівна була людиною принциповою, твердо обстоювала свої переконання. 
Тим більш приємною була похвала з її вуст. Вона вміла дуже добре похва
лити людину за її наукову працю, але водночас і добре “відчитати”. Її емо
ційна натура часом була схильна до крайнощів, принаймні, мені так здава
лось. Деякі її суворі оцінки виникали через якісь непорозуміння. Тому мені 
легше вдавалося дійти з нею спільного знаменника під час безпосередніх 
дискусій, а не через листування...

Згадані три листи Олени Михайлівни датовані 1985-1986 рр. Якраз у 
1985 р. я отримав квартиру (старий будинок, де я жив із своєю сім’єю, на
решті потрапляв під знос), пішов у докторантуру на два роки, але навесні 
того ж року я мусив підлікуватися, бо внаслідок значного перевантаження 
мої очі стали сльозитися, а нервове блимання не давало мені можливості на
віть читати. Врятувала мене тоді голкотерапія. Про все це я писав Олені 
Михайлівні, і вона мені співчувала у всіх цих бідах. Того ж року були не
приємності й у мого молодшого брата Ігоря, отже й у мене. Врешті, у 1986 р. 
на нашу землю впало чорнобильське лихо. 4 травня я потрапив під дощову 
хмару, яку вітер пригнав з півночі, після чого сім разів підряд хворів то на 
грип, то якусь застуду. У Олени Михайлівни були свої болячки: потроху, але 
невблаганно піднімався тиск, “сідало” серце...

У 1984 р. вийшла з друку книга, написана мною та М. П. Ковальським: 
“Анализ архивных источников по истории Украины ХУІ-ХУІІ 
вв.’’(Дніпропетровськ), причому, я написав розділ про джерела польських 
архівосховищ про Національно-визвольну війну українського народу. Книга 
дуже сподобалася Олені Михайлівні Друга книга -  це невелика брошура, 
методична розробка кількох упорядників (А. Болебрух, Н. Ковальский, Ю.
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Мыцык, П. Мохначева): “Методические указания к практическим занятиям 
по курсу историографии СССР с древнейших времен до XVIII века. (Дніп
ропетровськ, 1984), де на мою долю прийшлася майже половина її обсягу. 
На с. 37-39 я видрукував уривок з Густинського літопису (“Еще нічто мало 
речем о начале козаков”) за малознаним списком цієї пам’ятки, створеним у 
1778 р. дяком церкви св. Феодосія Печерського в Києво-Печерській лаврі 
Олексієм Заграничним (Національна бібліотека. Інститут рукописів. -  № 
315/687 С.). У примітках я подав посилання на свою книгу “Украинские ле
тописи..., у котрій згадував і про Густинський літопис. Олена Михайлівна 
хотіла б тут бачити й посилання на свою книгу, про яку вище говорилося.

Якщо в першій половині листа О. Апанович удостоїла мене великих 
похвал, то у другій була дуже суворою. Тут треба зрозуміти одну з причин 
наших непорозумінь. Олена Михайлівна часом ідеалізовано підходила до 
дійсності. Тоді в Україні взагалі було всього два історичних журнали -  
“Український історичний журнал”, “Архіви України” та трохи кафедральних 
збірників, які аж “тріщали” від потоку матеріалів. За таких умов годі було 
думати про якусь грунтовну розлогу розвідку. Пригадую, як свою першу 
статтю, присвячену впливу хроніки Феодосія Софоновича на київський 
“Синопсис” я написав на понад ЗО машинописних сторінках, а від мене ви
магали скоротити її до 6 (!) сторінок, що й довелось зробити. Отож я, маючи 
всього половину друкованого аркушу у кафедральному германістичному 
збірнику, прагнув подати тут насамперед переклад з німецької унікальних 
брошур XVII століття з польських архівосховищ. Мова йде про мою статтю: 
“О двух немецких летучих листках XVII в. (Вопросы германской истории. 
Анализ источников и их использование. -  Днепропетровск, 1984. -  С. 136- 
145). Про якесь широке коментування та про грунтовну вступну статтю не 
могло бути й мови. Тим не менш, мені тоді добряче перепало від Олени Ми
хайлівни ...

Але наші контакти не страждали від цього... В наступному (на жаль, 
недатованому точно) листі О.Апанович дякувала мені за рецензію на її мо
нографію (“Рукописная светская книга...”), котру я довго не міг нікуди при
лаштувати. Дати у кафедральному збірнику не виходило, бо за нормами мо
сковського Мінвузу, якому корився Дніпропетровський університет, не мо
жна було нам видавати монографій (ми їх маскували під навчальні посібни
ки), навіть на крихту не могли перевищувати встановлений зверху обсяг. 
Потім запровадили заборону друкувати у цих збірниках рецензії, отож і тут 
довелося вдатися до маскування, оформити рецензію як “звичайну” статтю 
(мається на увазі моя праця “Новое исследование украинского летописания 
ХУІІ-ХУІІІ веков”, опублікована у збірнику „Историографические и источ
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никоведческие проблемы отечественной истории. Историография освободи
тельного движения и общественной мысли России и Украины”. (Днепропет
ровск, 1984. -  С. 98-104.) У своєму листі Олена Михайлівна згадує і про
В. Марочкіна, який займався історією повстань першої чверті XVII ст. Писав 
мені про нього, до речі, і мій опонент по кандидатській дисертації проф. Г. 
Ю. Гербільський, врешті і він сам, але контакту тоді не вийшло. Взагалі з 
Марочкіним я зустрічався всього один раз у житті у 2000 р., уже коли він 
став громадянином Канади і приїхав до Києва у якихось справах.

Третій і останній лист був писаний, без сумніву, наприкінці 1986 року.
Не переказуючи їхнього змісту, відзначу тільки, що вони дають певне 

розуміння творчих планів і думок Олени Михайлівни, складних, навіть тяж
ких умов її життя, які не дали змоги вповні розгорнутися її таланту. Споді
ваюся, що ця невелика публікація започаткує наукове дослідження творчої 
спадщини О. М. Апанович, а це, в свою чергу, буде сприяти кращому усві
домленню її місця в українській історичній науці, врешті, й кращому зрозу
мінню феномену запорозького козацтва.

* * *

№1
Киев, 12.УІ. -1985.

Дорогой Юра!
Наконец, как говорится, дошли руки, и я внимательно прочла Ваши 

две последние работы. Читала, как роман. Я вообще, с большим интересом и 
определенной долей взволнованности знакомлюсь с источниковедческими 
работами, архивными обзорами, библиографическими описаниями, связан
ными с близкими мне научными темами. И, безусловно, особое место среди 
них занимает Освободительная война 1648-1654 гг. А Ваша характеристика 
украинских материалов в польських архивах по этой теме буквально захва
тила меня. Я прочла все в один присест.

Эта характеристика вызывает доверие, т. к. чувствуется, что она осно
вана на добросовестном сплошном обследовании материалов. Анализ мате
риалов в ряде случаев проводится Вами блистательно. Это не пересказ и не 
формализация документов. А показ и сцепка через них исторического явле
ния или факта. Хотя должна тут же отметить, что в некоторых случаях Вы 
все-таки сбиваетесь на голое, сухое перечисление. Но это -  немного и боль
ше в начальной части. Вы очень умело и даже изящно монтируете в свой 
текст цитаты из документов, которые не выпадают из ритма изложения и 
воспринимаются как органическая часть текста. В этой книжке Вы предста
ете перед читателем основательным, серьезным и весьма эрудированным
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исследователем. Мне кажется, что Вы окончательно освободились от пре
жней некоторой легковесности, поспешности, авантюристичности выводов 
и заключений. Комментируя документы, впрочем, возможно, этот термин к 
Вам не подходит, Вы именно не комментируете источник, а через его при
зму освещаете и анализируете историческую обстановку и события. Честное 
слово, это у Вас здорово получается. Вы уже приобрели мастерство источ- 
никоведа высокого класса. И, как всегда, мне нравится Ваш интеллигентный 
стиль изложения и даже супермодерная лексика рядом с цитатами из доку
ментов воспринимается естественно, как например: “усиление военно
экономического потенциала”.

Надо отметить, что Вы научились, отталкиваясь от документа, много
аспектно осветить события и факты, связывая их с казалось незначительны
ми упоминаниями в документе. В этом отношении этюд с Романом Каторж
ным -  истинный перл. Данные о количестве татар -  тоже научное достиже
ние.

Конечно, меня очень интересует Сирко. Вы убеждены, что это буду
щий харьковский полковник и запорожский атаман? Может Вы мне о нем 
поподробнее напишите, в том числе и “обширный панегирик”. Я до Вас ис
пользовать не буду. Но необходимость иметь эти материалы (пусть даже без 
ссылок) ощущаю как потребность души. До Вернадского в призрачном мире 
исторического прошлого Сирко был моим кумиром.

Хотела также у Вас спросить про Тимоша Хмельниченко. Мой знако
мый (не профессионал) написал о нем роман. Кроме опубликованных Вами 
материалов, не попадалось ли Вам что-либо интересное для его характерис
тики, безусловно ссылки тут не нужны, ну и пройдет через трансформацию 
писательского воображения.

Знаете ли Вы, что список с сочинений Голинского находится в Инсти
туте истории?

Мне кажется, что часть заключения должна быть перенесена в предис
ловие. А вообще, уже по этой Вашей работе видно, что диссертация доктор
ская у Вас будет интересной и яркой, и я вынуждена пересмотреть свой 
прежний отрицательный взгляд на ее тему. А, главное, и летописи Вас и в 
этой теме не оставляют.

Что касается второй книжечки “Методические указания...”, то Ваша 
часть -  “исторические знания на Украине и в России в XVII в. -  не дает ма
териала для каких-то наблюдений, выводов и столь восторженных оценок 
уже по своему жанру. Можно говорить только о более или менее удачных 
выборках документов. Краткие вступления к публикациям вполне информа
тивны и, в общем-то вводят в атмосферу документа. Однак у меня есть одно
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замечание, о котором мне как-то даже неудобно писать, но в списке Густын- 
ской летописи Заграничного и подробнее -  можно прочесть и в моей моно
графии, может быть ее следовало добавить после Ваших “Украинских лето
писей”?

Как Вам работается в состоянии докторанта? Уже 4-й месяц, кажется, 
заканчивается. Каковы итоги? Как здоровье? Все-же следите и не перегру
жайтесь, помните, что существует “предел прочности”. Не гонитесь уже за 
публикациями. У Вас для диссертации их уже более, чем достаточно. Вам 
нужно остановиться перед новым витком, чтобы оглянуться назад, посмот
реть на него с птичьего полета, обобщить и идти дальше. Но мне интересно, 
какая часть у вас уже написана, какие новые вопросы или по-новому осве
щаете. Ведь у Вас все материалы собраны. Вам только надо садиться и пи
сать, и писать, монтируя попутно уже опубликованное.

Но при этом помните о здоровье и сочетать работу с отдыхом в тече
ние дня. Надеюсь, что неприятные явления, о которых Вы мне писали, уже 
ликвидированы и Вы уже не ходите по поликлиникам. А как дочь, вошла в 
норму? И с братом, хотелось бы услышать от Вас, что кончились Ваши 
zmartwienia.

В общем, Юра, я наверно, покажусь нудной, но я еще и еще раз повто
ряю: следите за здоровьем, не переутомляйтесь, берегите себя для будущих 
великих дел и достижений. Вас ожидают еще многие и многие годы работы 
и я верю, что Вы получите всеобщее признание и станете крупным ученым. 
Не сорвите это свое будущее в результате надорванного здоровья.

Что слышно с квартирой?

ЗО. VI. -1985
Юра! Опять затянула отправку письма. Потому что вспомнила об еще 

одной последней Вашей публикации в германском сборнике. И опять прош
ло немало времени, пока сумела прочитать. И тут меня постигло большое и 
даже горькое разочарование. Почему “горькое”, поймете, прочитав ниже. 
Тут Вы делаете шаг назад по сравнению с выше мною рассмотренной рабо
той и возвращаетесь на старые позиции легковесности, не всегда продуман
ного комментирования, делающего как бы походя, очень и очень поспешно.

Уже в самом начале Вы беретесь оценить причину появления летучих 
листков и ограничиваетесь изобретением книгопечатания. А ведь научная 
методология требует объемного, всестороннего рассмотрения вопроса. Тут 
очевидно, следовало сказать о возрастании интереса к историческим знани
ям, к жизни других народов, о расширении торговых и культурных связей и 
т. д.
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Хотя источниковедческая наука и занимается летучими листками, но 
Вы для своего читателя должны дать краткую информацию о внешнем виде 
их. С названием ассоциируется представление об отдельных листках, стра
ницах. А дальше оказывается, что это целые сборники, брошюры. Об этом 
Вы упоминаете в примечаниях, через несколько страниц.

Не удовлетворил анализ. Что это Вы всех “под гребенку” как пулемет 
отстреливаете, перечисляя поспешно по национальностям состав польських 
войск. Разве такое возможно -  немцев и других наемников ставить в один 
ряд с Запорожским Войском во главе с великим полководцем -  Петром Са- 
гайдачным. Ведь это уже хрестоматийная истина. Что казаки спасли Польшу 
от гибели, а Вы их через запятую после ландскнехтов! Это же просто ко
щунство и отступление от истины. Вы даже слово казаки ни разу не употре
били, хотя в публикуемых Вами листках бесконечно говорится о действиях 
султанских войск против лагеря запорожских казаков. Вы знаете, это не сло
ва, но мне просто плохо стало с сердцем, когда я прочитала это у Вас. Такая 
дискриминация казаков, да еще идет от Вас. А главное, Вы можете делать 
иначе, Вы это замечательно доказали на предыдущей публикации. Значит 
Вы считаете возможным в спешке сделать “тяп-ляп”, только чтобы опубли
ковать. Честь и добросовестность ученого никогда не должна это допускать. 
Вообще научная работа должна отлежаться, а не “с пылу, с жару”, чернила 
еще не высохли, бросать читателям. Ведь это уже не вырубишь топором. 
Вот именно это у меня вызвало горечь.

Подобные замечания и о Зборовской битве, хотя это Ваш хлеб. Ведь 
тут нужно пусть даже одной фразой, но сказать о поведении хана-союзника, 
о его сепаратизме и т. д. Тогда станет ясной его эпистолярная активность. 
Правда, далее анализ делается уже неплохо. Эти две оценки мои по- 
настоящему антитезисные, но Вы сами для этого дали материал.

Но я надеюсь и, собственно, даже уверена, что в вашей научной биог
рафии это -  последняя такого рода публикация.

Немного о себе. Вы не совсем меня поняли. Мой творческий штиль, 
который длится более полугода, отнюдь не вызван отсутствием тем. Я пере
живаю и страдаю именно от того, что не имею возможности заниматься те
ми научными проблемами, к которым направлены мои научные потенции, 
желания, стремления. Это -  1 рукописная книга XVII в. и 2) Вернадский. 
Тут у меня большие заделы.

А я занята совсем другим -  обработкой и описанием архива, который 
совершенно не связан с моими научными интересами. Хоть что-то делать 
для себя на работе я не могу, с меня не спускают глаз, а самое главное - 
львиная доля рабочего времени уходит впустую -  разговоры пустые, бесс
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мысленная суета. Вечерами и в субботу и воскресенье уже не могу работать. 
Заедает быт, хотя я его очень запустила, и потом, видно уже возраст не тот, 
все имеет свои пределы. Пыталась заставить себя, но мозги как вата. И так 
уходили дни, недели, месяцы.

Душевный и интеллектальный дискомфорт усиливался еще и тем, что 
обрабатывая архив, я должна его изучить, пропустить через свое сознание, 
досконально освоить, изучать, читать дополнительную литературу. Таким 
образом, я собственно прохожу первый этап процесса исследования и на 
этом заклиняюсь, хотя дополнительно посмотрев еще литературу и другие 
источники, я могла бы выйти на ряд тем. Но я не могу разбрасываться, не 
могу позволить себе делать зигзаги и заниматься новыми темами. Нет вре
мени. Я должна далее развивать свои заделы -  рукописная книга, Вернадс
кий. Тут мой уровень, моя компетенция, сюда устремлены мои исследова- 
тельськие цели. И становится до слез обидно, что я долджна заниматься тем, 
с чего я начинала свою трудовую деятельность 40 лет назад в ЦГИА -  обра
ботка архивных фондов. Однако тогда была вся моя жизнь впереди, да и по
том я приобретала навык ориентироваться в архивах, осваивала на практике 
палеографию. А сейчас все это за спиной. Я не имею права “растрачивать 
жар в пустыне”.

Мое самовыражение еще не закончено. Вернадский писал своей пле
мяннице Нюше, “самоутверждение не есть выделение себя из всего, а слия
ние со всем, но такое слияние, в котором не отметалось бы ничего из этого 
всего, что тебе даровано, а дарованное тебе было смело и умело использова
но, как должное, по праву тебе налагающее на тебя важные обязательства.”

Вот такая популяризация личности Вернадского, его многочисленных 
граней для меня является самовыражением, внутренним долгом -  “если не я, 
то кто же?”. Только это мною движет. Ведь мне не нужно уже не количество 
работ, ни диссертации. Наверно, Вам, молодому человеку, это трудно по
нять.

Правда, в последнюю неделю я встряхнулась и в каком-то едином по
рыве частично на работе украдкой, прячась (это в мои-то годы! И с моим 
престижем научным!), а то и дома в субботу и воскресенье переработала и 
завершила статьи: “Музыка в жизни и творчестве Вернадского” и “Искусст
во в жизни и творочестве Вернадского”, которые лежали у меня без движе
ния более полугода. Взялась сразу же за работу “Вернадский о литературе”. 
Понимаете, это не просто выяснение, каких именно поэтов, композиторов и 
т. д. любил Вернадский], хотя и это представляет безусловный интерес. Для 
него искусство, музыка, литература были, кроме всего, еще и объектами на
учного изучения как части человеческого сознания, как пути познания мира.
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Он очень много размышлял над взаимоотношениями науки и искусства. 
Здесь у него просто гениальные идеи и концепции. Но об этом до меня ник
то не писал. Нужно было выявить высказывания, в том числе и из неопубли
кованных писем, дневников, выстроить материал, проанализировать, проком
ментировать, обобщить, определить красную нить. Так что это у меня ис
следовательские статьи и совсем уж моего уровня компетентности замыс- 
ленная мною статья, если буду жива -здорова, значение учения Вернадского 
о ноосфере для развития исторической науки. Ноосфера - это синтез биоло
гии и истории. Об этой статье уже говорилось предварительно в “Вопросах 
истории”. Однако для написания ее мне потребуется не менее года, хотя я 
материал попутно собирала. И где-то на заднем плане подсознания, вернее в 
подсознании удерживаю мечту о написании монографии: “Украинская ру
кописная книга XVIII в.”. Есть же некоторый задел и представляю себе гла
вы: “Классификация и текстология рукописной книги XVIII в.” и “Отраже
ние в рукописной книге идейных течений эпохи”. Для первой главы мечтаю 
применить математические методы. На две книговедческие конференции 
послала тезисы докладов, посвященных рукописной книге: в Москву -  на 
Федоровские чтение и в Ленинград -  по истории книги до середины XIX в.

Кончаю свое затянувшееся письмо, Вы, наверно, уже устали его чи
тать. Постине -  пишу “редко, да метко”, восполняю длительное молчание.

Желаю Вам всего хорошего
Ел. М. А.

№2
Дорогой Юра!

Очень обрадовалась, что наконец, Ваша рецензия на мою книгу нашла 
применение. То, что она увидела свет в конце 1984 г., для меня не столь су
щественно. Мне важно, чтоб о книге узнало как можно больше исследовате
лей. А сроки уже не играют роли. А для Вас хорошо -еще одна позиция по
йдет в список работ, который Вам нужно будет приложить к докторской. Во 
всяком случае -  спасибо, я Вашу рецензию расцениваю как проявление на
шей дружбы. Хочу Вас поближе свести с Василием Петровичем Марочки- 
ным. Вы его заочно знаете, он написал работу о первой четверти XVII в. Нет 
ли для него места в каком-нибудь сборнике Вашем. Елена А.

№3
С Новым -1987 годом поздравляю Вас и Вашу семью, дорогой Юра!
Традиционно и от всей души желаю Вам всем здоровья, счастья, успе

хов!



Ч А С Т И Н А  III .  Л И С Т У В А Н Н Я  І С Т О Р И К І В

Вам лично шлю пожелания творческих взлетов и свершения задуман
ного. По восточному календарю 1987 год -  это год кролика, зайца или кота, 
главное, что должен быть спокойным. Вот я Вам и желаю в этом году обяза
тельно защитить докторскую диссертацию, но спокойно, без напряжения и 
эксцессов. Прекратите бешеную гонку, выработайте более спокойный внут
ренний ритм, выделите главную задачу -  возможно доработка докторской, а 
остальное отметите. Может в этом году не кидайтесь на мелкие публикации, 
будьте целеустремленны. Помните, что человеческие силы ограничены и 
Ваш интеллект перенапряжен. Вы просто элементарно устали, и совсем не 
признаком старости, а именно перенапряжения и усталости являются у Вас 
проявления ослабления концептуального мышления. Во-первых, вообще, о 
старости смешно говорить в Вашем возрасте, а во-вторых именно к старости 
углубляется и оформляется способность к обобщениям, к генерации идей, 
очевидно, в результате огромного накопления личного, научного аппарата 
(терминология Вернадского). По собственному опыту вижу, что у меня ко
нечно, ослабела память и в какой-то мере ассоциативная способность, но 
синтетическое осмысление, теоретические размышления, возникновение и 
развитие идеи -  этот творческий процесс проходит, конечно, не с реактив
ными скоростями, но и не мучительно, несет радость теоретического поиска 
и открытия.

Я благодарна Вам за обстоятельное письмо. Люблю Ваши такие пись
ма. Из них узнаю все новости о Вас, Вашей работе, коллегах, университете, 
о Вашей семье и о событиях в научном мире, т. е. все, что меня живо инте
ресует.

Что касается меня, то через мою жизнь почти все второе полугодие 
проходила темная полоса. Я уже не говорю об апокалиптической катастрофе 
в Чернобыле и отражения ее на нашей жизни и особенно детей. Радиацион
ный фон стал постоянным фоном нашего физического и духовного сущест
вования. Но меня преследовали хвори, в том числе и зубы (вырос зуб мудро
сти, выдалбливали из челюсти под наркозом в больнице). По несколько раз 
грипп, падения, разбила лицо и т. д. Была с внуком в Армавире (...).

Примітки:

Романом Каторжным -  Мова йде про наказного ніжинського полков
ника Р. Катіржного (помер у 1654 р.). Мені вдалося розшукати в архівах сві
дчення про його службу до 1648 р. в Королівстві Обох Сицілій у війську ві
це-короля Фердинанда IIIГ абсбурга.



Н А У К О В И Й  З Б І Р Н И К  НА П О Ш А Н У  В А Л Е Р І Я  С Т Е П А Н К О В А

обширний панегирик -  частина виявленої мною у Кракові анонімної т. 
зв. “Віршованої хроніки” (1682), де вміщена ціла поема-панегірик про кошо
вого отаман Івана Сірка. Я здійснив підрядковий переклад даного тексту, 
який уклав віршами українською поет і письменник Валерій Шевчук. Даний 
панегірик під назвою “Короткий опис Сіркових діянь” побачив світло у збі
рнику: “Поезія’ 87”(К., 1987. - Вип. 1. - С. 171-184).

мой знакомый -  Мова йде про вже покійного киянина Олексія Олексі
йовича Пахучого -автора видрукованого пізніше історичного роману про 
Тиміша Хмельницького, який я відрецензував на прохання Олени Михайлі
вни. У цьому роді чоловіки за традицією носили ім’я Олексій. Дід О.О. Па
хучого -  теж Олексій, реставрував ще до революції знаменитий Свято- 
Троїцький козацький собор у Самарі (Новомосковську під Дніпропетровсь
ком), батько ж -  поему про Тиміша Хмельницького, яку з початком “малан- 
чуківщини” викинули з плану одного з видавництв.

Голинского -  Марцін Голинський, краківський райця середини XVII 
ст., який створив т. зв. “записні книги”, великі за обсягом збірки листів, до
кументів, історичних творів. Про його компіляції та збірки я згадував у своїй 
книзі, а О. М. інформувала мене про незнаний його рукопис.

zmartwienia -  Польське слово, означає: “турботи, переживання”. О. М. 
була білорусько-російського роду, тому їй легше було висловлюватися по- 
російськи, хоча вона прекрасно знала українську, польську й французьку. 
Тому ми й говорили з нею то по-українськи, то по-російськи, часом впліта
ючи польські слова. Так само було і з листуванням.

была с внуком -  Мова йде про єдиного онука Олени Михайлівни -  
Михайла Сергійовича, тоді ще школяра.




