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Із смертю професора Лева 
Окіншевича, що наступила 7 
листопада 1980 року в одному 
з пригородів столичного Ва- 
шінґтону, відійшов із цього 
світу один із останніх могіка- 
нів-українських учених, які 
утворили й майже чудом пе
режили незвичайну добу в 
історії науки свого народу.
Добу величезного розвитку 
української науки, в до болю 
короткому десятиріччі 20-их 
років цього століття, а водно
час добу, жорстокість якої на
гадує татарський погром Ки
єва.

Ще довго до своєї смерти професор Окіншевич здобув визнання 
найкращого історика державного права України, зокрема доби Геть
манщини 16-18 століть. Усі його праці мають високу ціну в україн
ській історичній літературі, а деякі з них. як двотомник «Центральні 
Установи України-Гетьманщини 17-18 ст. ст.», «Генеральна Старши
на на Лівобережній Україні 17-18 в. в.». «Значне військове Товари
ство в Україні-Гетьманщині 17-18 ст. ст.», «Лекції з історії українсь
кого права. Право державне. Доба станового суспільства» й їх пере
роблене англомовне видання Ukrainian Society and Government 1648-
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1781, стали клясичними. З трудом зібрана й неповна бібліографія дру
кованих праць покійного автора перейшла сотню назв мимо цього, 
що час його наукової продукції був надміру короткий.

За все своє майже 83-літнє життя (точно 82 роки й дев’ять міся
ців) він тільки 18 з половиною років мав змогу присв’ятити науково- 
дослідчій праці: 12 років, як науковий співробітник Української Ака
демії Наук у Києві (1921—1933), 4 роки в Українському Вільному Уні
верситеті в Празі й Мюнхені (1944—1949) та два з половиною років, 
як стипендист Фундації Форда в межах «Дослідної програми СССР» 
в Нью-Йорку (осінь 1951 — весна 1954).1 Щоб доповнити ці трагічні 
числа й дати додати б, що він кругло 39 років провів в Україні, а май
же 44 в чужині й до того останні десять років життя пройшли у без
надійній боротьбі з невилічимою Паркіисовою недугою, яку він не
наче успадкував від свого улюбленого учителя, академіка Миколи Ва- 
силенка. Без зайвої спекуляції можна уявити собі, яку багату спад
щину залишив би проф. Окіншевич, правівши цілий свій зрілий вік 
на науковій роботі й до того в Україні. Адже свої найцінніші твори 
він написав у Києві між 24 і 32 роками свого життя!

II.

Бібліографічні джерела

Проф. Окіншевич був людиною замкнутою в собі, маломовною й 
не любив говорити про себе й своє минуле. Можливо був таким зро
ду, а може став таким внаслідок свого нелегкого життя. Якщо мов
чанка, як кажуть на Заході, це золото, то в советах, де пройшло мо
лоде життя Професора, вона часто рятувала життя, або бодай сво
боду. Без сумніву в замкнутості його грала чималу ролю трагедія із 
загибіллю його єдиної дитини, сина Гліба. Народжений 1921 року й 
дуже талановитий в часі вибуху війни Гліб був студентом Ленінград
ської Політехніки й загинув там у часі облоги й великого голоду. Не 
маючи точних вісток про нього, проф. Окіншевич до самого кінця 
свого життя вірив, що він живе. Це мабуть збільшило його мовчазли
вість й бажання оставатися в тіні.2 Покійний відмовився від публіч
ного відмічення його вісімдесятиліття й просив пождати із публіка
цією статті про нього до його смерти. Але був видимо вдоволений ко
ли Наукове Товариство ім. Шевченка й його Правнича Комісія, в якій 
він раніше погодився головувати, разом із Товариством Українських 
Правників у США влаштували в Нью-Йорку наукову конференцію з 
нагоди появи його англомовної книжки (згаданої раніше), та для від
мічення його 80-річчя. Та все ж  просив автора цих рядків, який чи
тав доповідь про нього, не друкувати її за його життя. Із цих при-

1 Research Program on the U.S.S.R. East European Fund, Inc., New York.
2 Мабуть тому на Заході вживав криптонімів, про що буде мова згодом.
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чин джерела до його біографії дуже обмежені, за що не треба вину
ватити ні НТШ, ні інших наукових установ.

Та все ж  таки повелося придбати основні відомості про проф. Окін- 
шевича, але аж після його смерти. В його архіві, який буде переда
ний НТШ, знаходяться три короткі автобіографії JI. Окіншевича, а 
саме: фотокопія однієї чотиристорінкової, писаної його рукою, дове
дена до 1949 p., написана українською мовою.. Другий подібний влас
норучно написаний «Короткий життєпис» має дату 18 лютого 1952 р. 
й поміщений тільки на одній сторінці. Третій життєпис надрукований 
машинкою в англійській мові «Куррікулюм віте», має дві сторінки й 
не має дати. Він доведений до 1954 р. Згадує в ньому свою тимчасову 
працю в Бібліотеці Конґресу й підкреслює своє знання бібліотекар- 
ства й знання чужих мов. Майже без сумніву цей життєпис написано 
1954 р. і він був призначений для управи тієї бібліотеки, з метою одер
жати постійну працю, що по довшім часі і сталося. Дуже речева біо
графічна вістка про проф. Окіншевича була надрукована в «Інфор
мативнім Бюлетені» Бібліотеки Конґресу, з дня 10-го березня 1969 р.3 
Вона подавала основні інформації про свого службовця, який після 
повних 15-ти років, з 28 лютого 1969 р. відійшов на пенсію. Під цією 
друкованою довідкою проф. Окіншевич власною рукою подав інфор
мацію про свої дві англомовні бібліографічні публікації, а саме дво
томник “Latin America in Soviet Writings” (1966) і “U.S. History and 
Historiography in Post-War Soviet Writings 1945—1970” (1976).

Найціннішим джерелом відомостей про життя й творчість проф. 
Окіншевича є його автобіографія, чи радше спомини. їх  історія не- 
коротка. Забрався він до списування їх неохоче, під тиском прияте
лів, які здавна намовляли його списати історію Комісії для виучуван
ня історії західньо-руського й українського права, яка існувала в ме
жах Всеукраїнської Академії Наук у Києві й якої секретарем впро
довж семи років був покійний професор. Коли це не повелося, на
тиск пішов у напрямі списання цієї історії бодай у вигляді споминів. 
Професор відмовлявся й від цього недугою, яка вже починала на- 
добре мучити його, похилим віком та браком сил. Та все ж  на напо
легливі настоювання взявся за писання споминів з виразною вимо
гою, що вони будуть опубліковані тільки після його смерти.

До виконання обіцянки професор узявся щойно наприкінці 1977 р. 
Перші три сторінки були написані на його старій машинці, а наступ
ні на новій, електричній, дуже чулій після того, як його руки й пальці 
настільки послабли внаслідок недуги, що він міг писати тільки двома 
пальцями лівої руки й то тільки під дуже легким натиском. З кінцем 
1978 р. він написав 51 сторінку, у 1979 около 80, а в наступнім році 
машинопис дійшов до 103 сторінок і перервався на півреченні. Дру
жина професора, п-і Віра Окіншевич, подала, що він писав майже 
до смерти та й то тільки одним пальцем. Повільність у писанні була

3 Library of Congress. Information Bulletin , Vol. 28, No. 10, з 10 березня 
1969 p., стор. 134.
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наслідком поступу недуги Паркінсона й до того додаткової недуги пі
стряка шкіри на голові й ще раніше мозгового удару, який спаралі
зував також язик і тому годування професора вимагало дуже багато 
часу. З того приводу, протягом останніх двох років з ним уже було 
годі порозумітися. Він чув і розумів мову інших, але його шепіт могла 
зрозуміти тільки його дружина.

Спомини доведені, на жаль, тільки до 1938 р. Перервалися на пово
роті професора з Казахстану й плянах повернутися до Смоленська, 
після однорічної праці в В’язьмі. Але те, що подано про раніший час, 
зокрема дванадцять років праці в УАН (1921—1933) має велику істо
ричну вартість. На цих споминах спирається великою мірою поданий 
у дальшому життєпис JI. Окіншевича.

Джерелом до пізніших років, зокрема років еміґрації в Німеччи
ні й Америці, служать листи проф. Окіншевича до проф. Бориса Круп- 
ницького й листи до нього від проф. Ілька Борщака. Ці останні ща
сливо вдалося, на жаль, тільки частинно, врятувати ще за життя 
професора з його незабезпеченої повітки, де їх нищила вогкість і тер
міти. Листи до проф. Крупницького переслала професорові пані проф.
Н. Василенко-Полонська після смерти проф. Крупницького. Ці листи 
будуть з часом передані до архіву НТШ. На великий жаль, проф. 
Окіншевич звичайно писав листи рукою й без копій. Тому копій його 
листів до проф. Борщака немає. Оригіналів треба шукати в Парижі.

До біографічних матеріялів слід зачислити також записи з розмов 
з Професором у часі його відвідин уже за часів значного поступу його 
недуги. Час перед недугою обнімає листування, яке зберігається в 
моєму архіві призначеному для НТШ. Також дещо варте уваги знай
деться у газетних вістках, на жаль, виключно з останніх років пе
ред й іпо смерти Професора. У «Свободі» були наступні вістки: в числі
з 7 червня 1979 р. була стаття д-ра Володимира Савчака п. н. «Вша
нувати проф. Лева Окіншевича — історика українського державно
го права», яка інформувала про згадану вже конференцію на пошану 
Професора з 18-го квітня 1979 р. й подала зміст доповіді підписаного 
Не обійшлося тут без деяких неточностей. В числі з 12 листопада 
1980 р. поміщено довшу вістку підписаного про Професора п. н. «По
мер професор Лев Окіншевич», а в числі з 22 листопада того року є 
звідомлення п. н. «Білорусько-український похорон проф. Лева Окін
шевича» того ж  автора. 10 січня 1981 була вістка п. н. «Вшанували 
пам’ять проф. Л. Окіншевича», підписана П. О., яка інформувала про 
жалібне засідання Осередку НТШ й Групи УВАН у Вашінґтоні для 
вшанування пам’яті Професора, в якім узяла участь також вдова п-і 
Віра Окіншевич. Згадати б ще, що в двомовному білоруському часо
писі «Час», що виходить в Нью-Йорку, в числі 28 з листопада 1980 р. 
була ширша стаття о. протоєрея Білоруської Церкви Василя Кенди- 
ша п. н. «Сьвятой Пам. Прафєсар Леу Акіншєвіч», в якій подано ко
роткий життєпис професора й підкреслено його білоруське похо
дження й тісний зв’язок з білоруською громадою й церквою. На 
жаль, декілька біографічних інформацій подано помилково. Пода-
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ючи участь у похороні також білоруського священика, автор статті 
підмітив, що дружина професора українка й що він «мав у своїм сер
ці дві батьківщини — Білорусь і Україну». У «Свободі», в числі з 12 
червня 1981 р. була надрукована вістка підписаного п. н. «Вшанували 
пам’ять проф. Лева Окіншевича».

Додати б, що проф. Окіншевич не є, на жаль, нотований у довід
нику «Українці в Америці», зате вдалося придбати декілька вартіс
них світлин Покійника, його дружини й співробітників у Комісії У АН 
для історії українського права. В Енциклопедії Українознавства не
точно подано, що Л. Окіншевич був професором Ніжинського Інсти
туту Народної Освіти. В той час такі інститути не існували. Л. Окін
шевич був короткий час професором Ніжинського Педагогічного Ін
ституту.4

Наприкінці слід занотувати, що впливовий вашінґтонський щоден
ник «Ді Вашінґтон Пост», 14 листопада 1980 р. після смерти Л. Окін
шевича, присвятив йому напричуд довгу згадку п. н. «Професор з Ро
сії Ліо Окіншевич каталогар Конгресової Бібліотеки», підкреслюючи, 
що Росія була його батьківщиною. Лист НТШ до редакції цієї газети не 
викликав спростування.

Як важливе джерело до біографії проф. Окіншевича, за дванад
цятирічний період його найбільш активної наукової й — в межах Ко
місії для виучування історії українського права-науково-організацій- 
ної праці, слід уважати видання цієї Комісії, а зокрема звіти з діяль
ности Комісії та її протоколи, що їх, з рідкими вийнятками, він спи
сав і опублікував у «Працях» тієї Комісії. Про це буде більше згодом.

III.

Родовід і студії

Лев Окіншевич народився 7-го лютого 1898 року в Петербурзі, в 
національно мішаній родині. Батько, Олександер Окіншевич, прав- 
ник, був білорусом, а мати Лисавета, народжена Яреш, була мішано
го, чесько-російського роду. Батько був сином сільського пароха з 
Гомельського повіту, о. Лева Окіншевича, а його дружина й бабка 
Лева Окіншевича народжена Ворскич походила із Стародубщини. 
Батько здобув свою освіту в Україні: гімназію закінчив у Лернігові й 
право на юридичному факультеті Одеського університету. В листі до 
проф. Бориса Крулницького з 6-го липня 1951 р. Лев Окіншевич зга
дує, що батько, хоч білорус, уже зарання свого життя «стояв близько 
до українського руху» і був у дружніх відносинах з українськими дія
чами Шрагом, Шлікевичем і ін.

4 Наукове Товариство ім. Шевченка. Енциклопедія Українознавства. 
Словникова частина. Париж-Нью Йорк, 1966 р., т. 5, стор. 1836.
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Мати Лева Окіншевича, Лисавета, була донькою Федора Яреша з 
походження чеха, який 25 років викладав латинську мову в відомій 
Колегії Павла Галагана. Її мати походила із селянської родини Кон- 
диріних. Мати Лева закінчила жіночу гімназію в Києві й провела два 
роки в середній школі одного з католицьких конвентів біля Парижу, 
вивчаючи французьку мову. Із-за її недуги батько перенісся з Пе
тербургу, де був юрисконсультом залізниць, до Києва, де швидко — 
1906 р. помер. Наступного року помер і батько матері, до якого пе
рейшла вона жити й удержувати родину прийшлося хворій матері 
Лева Окіншевича, яка заробляла навчаючи французьку мову в одній 
з київських жіночих гімназій.

В 1907 р. Лев Окіншевич вступив до підготовчої кляси приватної 
гімназії В. Петра в Києві, з якої в 1912 р. перейшов, як стипендіят, 
до Колеґії Павла Галагана, в якій перебув чотири роки до весни 1916 
року. Після закінчення Колеґії, яка, за його споминами (стор. 2), «да
ла дуже багато для кожного з колеґіяитів», в о>с єн і того самого року 
був прийнятий на правничий факультет Київського університету. В 
січні наступного року вступив до 2-ої військової школи в Києві, яку 
закінчив у травні із званням «прапорщика» й після декількох місяців 
у запаснім полку в Симферополі, був висланий на румунський фронт 
до 134-го Феодосійського полку, в якому перебував до весни 1918 р. 
на берегах Серету, після чого повернувся до Києва. Поновлені прав
ничі студії перервала ще на якийсь час війна. З 1920 р. студії про
ходили на юридичному факультеті Інституту Народного Господар
ства, який переведено з Київського університету. В червні 1921 р. по
здавав останні іспити й наприкінці захистив прилюдно дипломову 
працю на тему «Обрання гетьмана на Україні-Гетьманщині» й одер
жав диплом першого ступня. В часі студій працював секретарем 
«юрчасті» Київського Совнархозу (1919—1920). В 1919 р. одружився 
з Марією Савіною, з якою дружив з дитинства, а в 1921 р. народився 
у них син Гліб. До формальних студій Л. Окіншевича належить та
кож трирічна аспірантура в УАН, при катедрі нової історії України, 
якою відав М. Грушевський.

IV.

Комісія історії українського права

Ще в часі правничих студій трапився Л. Окіншевичеві випадок, 
який, як часто буває в житті, визначив його основний життєвий шлях, 
або за його власним окресленням «відчинив двері до наукової робо
ти».5 У вуличного букініста купив другий том праці проф. Сергієви- 
ча «Древності русского права», присвячений в цілості боярській думі

s Лев Окіншевич, Спомини. Машинопис, 103 сторінки. Архів НТШ в 
ЗСА, стор. 5.
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Московської держави. Стоячи перед іспитом з історії російського пра
ва, прочитав цю книжку й коли місяць пізніше, в січні 1921 р. одер
жав при іспиті питання про боярську думу, своїм викладом про неї 
звернув на себе увагу екзамінатора, яким випадково був академік 
Микола Василенко, голова Комісії для виучування історії західно- 
руського і вкраїнського права, що існувала з 1919 р. при Соціяльно- 
економічнім Відділі Української Академії Наук в Києві. Після закін
чення іспиту акад. Василенко запропонував JI. Окіншевичеві наукову 
працю в його Комісії. В червні 1921 р. після зложення всіх іспитів 
на правничому факультеті, Окіншевич був оформлений, як науковий 
співробітник УАН. Зразу одержав тему праці, а саме досліджувати 
козацькі ради в Україні 17—18 вв., які, на думку Василенка, нага
дували боярську раду Московщини. Так почалася довга, дванадцяти
річна праця Окіншевича в УАН, яка в пізніших роках прийняла 
назву Всеукраїнської Академії Наук, ВУАН. Розпочинаючи цю пра
цю, позначену не лише великим трудом, але й не меншими здобутка
ми, які назавжди запевнили Окіншевичеві видатне місце в українсь
кій науці, він мав за собою лише 23 роки життя.

Тому, що головна наукова праця JI. Окіншевича проходила в на
званій Комісії, не від речі буде сказати про неї декілька слів. Ко
місію засновано 27 січня 1919 р. Першим її головою й основником 
ще за українського уряду був акад. Ф. Тарановський, а членами ака
деміки Д. Багалій, Б. Кістяківський, А. Кримський і О. Левицький; 
співробітниками були В. Модзалевський, І. Каманін й В. Новицький, 
який став її першим секретарем. Комісія заплянувала велику діяль
ність, але після виїзду її голови закордон й недуги кількох членів, 
вона припинила працю в травні 1920 р. Незабаром у липні того року 
відродилася, під проводом нового голови, доброго знавця українсь
кого права, Миколи Василенка, свіжо обраного академіком при ка- 
тедрі історії західно-руського та українського права. До неї прибула 
низка нових членів, згадати б найактивніших з них: Л. Окіншевича,
І. Черкаського, С. Борисенка, С. Іваницького-Василенка, М. Макси- 
мейка, М. Слабченка, О. Юрченка, акад. М. Малиновського, В. Гриш
ка. Секретарем, другим з черги, обрано С. Іваницького-Василенка. В 
1922 р. його місце зайняв, як третій за чергою, Лев Окіншевич. В 1929 
p., після того, як Окіншевич одержав інше призначення в Академії, 
секретарем, четвертим і останнім, став Василь Гришко. Варто підмі
тити, що обидва секретарі Окіншевич і Гришко та О. Юрченко по
трапили на еміграцію й всі три вони стали професорами Українського 
Вільного Університету. їм, а передовсім проф. Окіншевичеві, завдя
чуємо багато відомостей про цю славетну Комісію.

Комісія відбувала що-тижня засідання, на яких її члени читали 
свої праці, їх обговорювано й схвалювано до друку. Тому, що з по
чатком двадцятих років усунено з університетів правничі факульте
ти й ніде не викладалася історія українського права, крім Харків
ської Секції історії українського права при Науково-дослідчій катед- 
рі українські' культури, обговорювана Комісія була насправді єдиною



112 ЯРОСЛАВ ПАДОХ

установою в Україні, яка досліджувала цю ділянку науки й відпові
дала за її існування й розвиток та підготову нових дослідників.6

Тому, що історія права княжої доби була предметом викладів у 
межах історії російського права, Комісія уважала своїм обов’язком 
розробляти передовсім питання з історії литовсько-руської й козаць
кої діб і друкувати їх у монографічнім виді. Археологічна дослідча 
праця й публікація важливих матеріялів; словник правничої старо
вини; правнича термінологія; а далі складення спільними зусиллями 
повного курсу історії українського права — це були головні й від
важні пляни Комісії. З уваги на те, що російська наука повністю 
інкорпорувала українське давне право, спершу тільки київської, кня
жої доби, а згодом й доби литовсько-руської, найбільш важливим і 
революційним завданням Комісія уважала утворення самостійної 
науки історії українського права, якої до того часу не було. Підсумо
вуючи досягнення Комісії за своє перше десятиліття у 1929 p., її се
кретар, Лев Окіншевич, з повним правом підмітив, що Комісія зай
малася «цілком по суті новою роботою творення самостійної й ви- 
тримано-систематичної науки історії . . .  українського права».7 На 
жаль, розгром ВУАН після процесу Союзу Визволення України в 1930 
р. перервав цю історичної ваги працю.

Головою й ментором цієї Комісії був акад. Микола Василенко, а її 
секретарем і хронікарем впродовж семи років (1922—1929) та най
більш активним і плодовитим членом впродовж 12-ти років (1921— 
1933) був JI. Окіншевич. 14 членів Комісії впродовж перших десяти 
років надрукували 159 наукових праць в тому числі JI. Окіншевич 
опублікував ЗО праць. Більшість з них появилася у виданнях Комі
сії, а саме в восьми випусках «Праць» і в одному томі «Матеріялів 
до історії українського права». Перші були надруковані в роках 1925- 
1930, а «Матеріяли» в році 1929. Комісія не була ніколи формально 
розв’язана, тільки в 1933 її не поміщено у списку установ ВУАН і 
так вона й померла, сказати б, природною смертю.8

6 Мабуть коротко викладав історію українського права на правничому 
факультеті Київського Інституту Народного Господарства С. Борисенок, 
член Комісії для виучування історії західньо-руського та вкраїнського пра
ва, обраний в 1928 р. доцентом Інституту. Дивись Л. Окіншевич. Спомини, 
стор. 19-20.

7 Лев Окіншевич. Десять років праці Комісії для виучування історії за
хідньо-руського та вкраїнського права (1919-1929). Всеукраїнська Академія 
Наук. Збірник Соціяльно-Економічного Відділу ч. 18. Праці Комісії для ви
учування історії західньо-руського та вкраїнського права, вип. 6. Київ, 1929 
p., стор. ХІ-ХХХ.

8 Л. Окіншевич. Спомини, стор. ЗО.
Мабуть не від речі буде тут замітити, що Комісія мала завдання вивча

ти «західньо-руське» і «вкраїнське» право, що й введено до її офіційної 
назви. Тому, що в її виданнях немає пояснення цих двох дивовижних озна
чень, вияснив їх  в розмові й частинно в своїх «Споминах» її ко лишний се
кретар, Окіншевич. Після того, як російська великодержавна наука почала 
інтересуватися і втягати в систему російського права право, яким керува-
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V.

Дванадцять років творчої праці у ВУАН (1921—1933)

Для повноти життєпису JI. Окіншевича й доби, в якій йому дово
дилося працювати, необхідно подати деякі деталі, які він самий зга
дує в своїх споминах.

Виконуючи працю над призначеною йому темою, він водночас ста
рався здобути можливо повну наукову освіту й тому перші чотири 
роки присвятив також докладному познайомленню з усією літерату
рою з історії українського й білоруського права, а також з працями 
з історії права російського й польського, поскільки вони відносилися 
до права України й Білорусі. В цьому йому допомагали наукові від
рядження до архівів старих актів у Харкові, Полтаві, Чернігові й 
передовсім у Москві, в якої «Дрелехраінилищі» знаходилися давні 
акти міністерств юстиції і закордонних справ. На основі матеріялів, 
зібраних у цих архівах і в архівах Києва, Окіншевич виготував низку 
цінних джерельних праць, частинно надрукованих у «Працях» Комі
сії, а одна п. н. «Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині 
XVII—XVIII ст.» була надрукована щойно після війни.9

Окрему сторінку в науковій кар’єрі JI. Окіншевича становить його 
згадана раніше аспірантура в Науково-Дослідній катедрі історії Укра
їни у роках 1925— 1928, яку запропонував йому проф. М. Грушевсь
кий з початком 1925 p., за згодою голови Комісії історії українського 
права, М. Василенка. Аспірантура була не так дослідчою, як навчаль
ною установою. Закінчення аспірантури давало право викладати істо
рію України у високих школах. Окіншевич згадує цю трирічну пра
цю з куди меншим вдоволенням, як працю у Комісії українського

лося українське й білоруське населення Великого Князівства Литовського, 
прийнялося називати це право «західньо-руським». Мабуть ввів це озна
чення в назву Комісії акад. Василенко, національний світогляд якого був 
застарілий. Щодо означення «вкраїнський», то Окіншевич уважав це одним
із мовних дивовиж неодмінного секретаря ВУАН, Кримського, який вжи
вав і вводив у видання Академії такі вислови, як «живовидячки», «всень
кий», «ба» чи «бай» замість лучника «і», вважаючи, що найкращу мову 
має Звенигородський повіт.

Ця назва вдержалася до 1931 p., коли новий секретар «Соціяльно-еко- 
номічного» Відділу ВУАН доручив своєму заступникові, Л. Окіншевичеві, 
скреслити з назви Комісії прикметник «західньо-руський» і замість слова 
«вкраїнського» поставити «українського». Користав він при цьому з недуги 
голови Комісії, акад. Василенка. В своїх «Споминах» згадує Окіншевич, що 
на одному із засідань з-перед 1930 р. велася дебата над назвою Комісії й 
що за її зміною були молодші члени Борисенок, Черкаський і Окіншевич, 
а за старою назвою були Василенко і Малиновський. Був також проти змі
ни Максимейко.

9 Л. Окіншевич. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині 
X V II-X V III ст. Записки Наукового Товариства ім. Шевченка, т. 157, Мюн
хен, 1948, стор. 231.
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права під проводом Василенка. Аспірантурою керував не самий Ми
хайло Грушевський, голова Катедри, а його брат Олександер. Між 
аспірантами були нерідко непідготовані члени, які в ній знайшлися 
проти волі голови. Замітне, що після закінчення трьох років аспіран
тури, М. Грушевський не погодився, щоб Окіншевич відбув прилюд
ний захист своєї дослідчої праці на його катедрі й захист відбувся на 
катедрі акад. Багалія. Праця була апробована й Окіншевич став нау
ковим співробітником Багалієвої катедри в Харкові. Чому так ста
лося, Окіншевич не знав. Після цього в 1929 р. Окіншевич зголосив 
свою кандидатуру на посаду викладача історії України на правничо
му факультеті Київського Інституту Народнього Господарства, але 
викладачем обрано куди старшого від нього Степана Борисенка.

Теж окрему сторінку в не-науковій діяльности JI. Окіншевича в 
УАН становить його членство в «Місцевкомі» і «Молодій Академії».

На пропозицію проф. О. Дорошкевича в 1923 чи 1924 він погодив
ся кандидуївати на члена Професійної (Спілки робітників освіти 
УАН. Після виборів йому запропоновано стати секретарем «Місцев
кому», головою якого став проф. Дорошкевич. Згодом обрали його 
ще двічі на голову академічного льокалю Секції наукових робітників 
освіти. Культурна комісія «Місцевкому», яку очолював проф. Дорош
кевич, повела ширшу культурну діяльність в Києві, на зборах якої 
письменники читали свої твори, критики давали огляди нових творів 
й при цьому літературні угрупування пропагували свої позиції. З ча
сом Дорошкевич став запрошувати Окіншевича на гутірки на громад
ські теми, які відбувалися в його хаті в приявности 15-16 осіб. На 
процесі «Спілки Визволення України виявлено ці зібрання й названо 
цю групу «Молодою Академією». Вона мала бути філіялом СВУ. Про 
це є мова в споминах Окіншевича. Він пише: «Про те, що наша гру
па була філіялом СВУ, я, що кілька років брав участь в її зборах, 
нічого не знав і певний, що це неправда. Та й самої назви «Молода 
Академія» я ніколи не чув. Говорили про «Збори профсоюзного акти
ву» чи про «Збори 16-и».»

«Участь у* «Зборах 16-и» брали академіки М. Кравчук і Ґольдман 
після обрання їх до Академії. їх  душею був проф. О. К. Дорошкевич, 
людина кипучої енерґії і великого організаційного таланту. Впливо
вий голос мали проф. О. Гермайзе, Пастернак (директор Всенародної 
Бібліотеки України) і М. Іваницький-Василенко, історик українського 
права й секретар Київського Бюра Секції наукових робітників. Решта: 
історики О. І. Баранович і М. Ткаченко; ботаніки Д. Зеров і Оксіюк; 
філолог В. Дем’янчук, лікар проф. Підгаєцький. Я решти членів не 
пригадую».10

Ця група обговорювала питання загрози конфлікту й можливости 
ліквідації УАН й дороги, щоб цього уникнути. Вона не вела проти- 
радянської акції, поза протестом після самогубства етнографа Д. Щер- 
баків'Ського, що його текст склав проф. Гермайзе й підписало коло 50

10 Л. Окіншевич. Спомини, стор. 12.
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осіб разом з членами групи. Збори «Профактиву» припинили своє 
існування в 1928 р.

На процесі СВУ три члени Групи виступали, як підсудні: проф. 
Гермайзе, Пастернак і проф. Підгаєцький. Згодом був ще арештова
ний і після процесу засланий до концентраційного табору, де й помер, 
Василь Дем’янчук. Інших членів не переслідувано, а навіть Іваниць- 
кий-Василенко був призначений секретарем президії ВУАН. Окінше- 
івич додає до цьоіго: «Як видно, влада сама не вірила в вигаданий 
„філіял Спілки Визволення України”».11

При цьому варто згадати, що на процесі СВУ були засуджені та
кож два члени Комісії українського права, а саме акад. М. Слабчен- 
ко і В. Отамановський, а декілька інших було заслано. Це й було по
чатком кінця Комісії.

У 1929 p., член Комісії історії українського права С. Іваницький- 
Василенко запропонував JI. Окіншевичеві зайняти посаду завідувача 
видавництвом ВУАН. Окіншевич погодився й виконував ці обов’язки 
впродовж двох з половиною років. Його попередника на тому пості, 
Левченка, було арештовано й заслано. Спонукою до цього було ба
жання получити наукову працю з практично-видавничою й здобути 
додатковий заробіток, бо платня наукових робітників була невисока 
й більшість їх виконували додаткову працю. Приймаючи цю нову ро
боту, проф. Окіншевич передав обов’язки секретаря Комісії проф. Ва
силеві Гришкові.

У зв’язку з цією працею Професорові прийшлося пережити дві дра
матичні події. Перша — це знищення уже надрукованого в 1930 р. 
7-го випуску «Праць» Комісії, який поміщав низку цінних статтей, 
зокрема ж  праці двох членів Комісії, засуджених на процесі СВУ, а 
саме проф. М. Слабченка монографію про Генеральний суд Гетьман
щини на 160 сторінок й статтю про документи Вінницького магістрату 
директора вінницької філії всенародної Бібліотеки України, В. Ота- 
мановського. Друк цього тому «Праць» розпочався в 1929 p., а закін
чився в році наступному після процесу СВУ. Наражуючись на небез
пеку, проф. Окіншевич зберіг два примірники книжки, які пропали 
в часі війни.12

Друга подія відноситься до знищення архіву Української Галиць
кої Армії. Незабаром після початку праці завідуючого Видавництвом 
ВУАН, совєтська преса помістила вістку про те, що у Всесоюзній Ака
демії Наук знайдено архів Російського Тимчасового Уряду з 1917 p., 
нелегально переховуваний. Прочитавши це, книговод Видавництва 
зголосив Л. Окіншевичеві, що щось подібне є у Видавництві, в шафах 
якого, з доручення попередної управи ВУАН, переховується архів 
УГА. Затривожені цим, найвищі чинники УВАН наказали архів зни
щити, мовляв, великий злочин нищити історичні матеріяли, але ще 
більший видати людей на розстріл.13

11 Там же, стор. 15.
12 Там же, стор. 27-30.
13 Там же, стор. 30-34.
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Після більше двох років праці на пості завідувача Видавництва 
ВУАН, новий секретар нового об’єднаного Соціяльно-економічного 
Відділу ВУАН, який об’єднав раніші Відділи ч. 1 і 3 проф. Комишан 
повідомив JI. Окіншевича, що на доручення влади Видавництвом має 
завідувати член партії, тому й доручив йому передати урядування 
комусь іншому, а його самого призначено на заступника Комишана.

На усуванні з постів у ВУАН некомуністів не спинилася акція то
тального нищення тієї установи й всієї української науки й науков
ців. Тих, що їх не знищено фізично, комуністичні керівники ВУАН 
змушували брати участь у т. зв. кампанії самокритики. Про це в сво
їх споминах пише Окіншевич: «В процесі цієї акції і мені довелося 
написати статті про націоналістичні позиції в працях М. Грушевсь- 
кого і М. Слабченка. Пропозицію, вірніше вимогу, написати ці статті 
я одержав від Козубовського, на той час секретаря партійного осе
редку ВУАН. В цей час наука була в повному полоні комуністичної 
влади і противитися їй було неможливо. Іншим членам Комісії історії 
українського права також довелося взяти участь в цій «кампанії». С. 
Іваницький-Василенко і С. Борисенок також були викликані до Ко
зубовського. Перший з них одержав завдання написати про «буржуаз
ні» позиції акад. М. Василенка; другий про ретроградні позиції школи 
західно-руського права, включивши до неї акад. О. Малиновського і 
проф. М. Максимейка».14

В цьому трагічному часі проф. Окіншевич не покидав дослідчої 
праці й саме в році 1930 закінчив свою найціннішу й найбільшу дво
томну монографію про «Центральні установи України-Гетьманщини в 
17—18 в.в.», а згодом монографію про «Значне військове товариство 
в Україні-Гетьманщині 17—18 ст.». Розпочав також писання великої 
монографії на замовлення Білоруської Академії Наук про Білоруське 
козацтво, але її вже не вспів закінчити, не то надрукувати.

На початку 1932 р. сталося те, чого Окіншевич дожидав від довго
го часу — переслуханпя в НКВД. Переслухував старшина Погребін- 
ський, молодий, 23-25 років життя, жид, якого Окіншевич бачив у 
ВУАН, де він був аспірантом новозаснованої Катедри Марксизму- 
Ленінізму. Переслухання, зразу чемне, згодом брутальне, тривало 9 
годин. Коли Окіншевич відмовився від тайного співробітництва з 
НКВД, в нагороду якого Погребінський обіцяв йому іменування ака
деміком, той погрожував втратою праці й розбиттям родинного жит
тя. Погрозу скоро частинно виконано. Його звільнено з посту заступ
ника секретаря Соціяльно-економічного Відділу ВУАН, яка й так 
була немила, бо рішальну ролю в ВУАН почав грати її «Партосере- 
док» й систематично з керівних постів усувано непартійних людей. Не 
поміг Окіншевичеві його поправний стосунок до секретаря Відділу, 
члена партії, проф. Комишана. Адже, як пише Окіншевич в своїх спо
минах, «ішов страшний 1933 рік, рік нелюдської жорстокости людини 
до людини».15 Поступово винищували всіх співробітників ВУАН, що

14 Там же, стор. 36-37.
16 Там же, стор. 44.
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працювали в 20-их роках для української науки й українського на
ціонального відродження й можливістю спасти себе було залишити 
Україну й скритися на чужій території ще перед «вичищенням» з 
Академії.

Після звільнення з посади у Видавництві ВУАН, а згодом з посту 
заступника секретаря одного з її Відділів, єдиним постом, який лу
чив з Академією, було його членство в Комісії історії українського 
права. Але й ця Комісія доживала свого віку. Її голова М. Василенко 
з невблаганою систематичністю тратив працездатність внаслідок Пар- 
кінсонової недуги й Комісія вже не збиралася на засіданнях. З неві
домих причин її не розв’язано, але з наступним роком її не включено 
у список установ ВУАН й так вона закінчила своє життя. З уваги 
на це дехто вважає, що Комісія існувала тільки до 1933 p., а дехто 
подає дату 1934 р. Окіншевич вже ніщо не зв’язувало ні з Акаде
мією, ні з Києвом, бо й перервалися навіть зв’язки з його улюбленим 
учителем М. Василенком, якого мудрість і знання, толерантність, такт 
і доброту він ставив вище понад всі користі з членства в ВУАН і її 
Комісії українського права. Тому, не дожидаючи певної, близької 
«чистки» він вирішив виїхати з України.

Весною 1933 р. поїхав до Москви й там, у Комісаріяті Освіти, Від
ділі вищих шкіл, йому запропоновано посаду професора історії СССР 
в Уфі або Волоґді. З оглядів безпеки (Уфа була столицею Башкірської 
Автономної Республіки, в якій теж йшло національне переслідуван
ня), він вибрав Волоґду й готувався стати професором місцевого Педа
гогічного Інституту. Але перед самим від’їздом з Києва й звільнення з 
ВУАН, під впливом секретаря Київському Обкому КПБУ, Демченка, 
йому запропоновано не виїздити з України, а стати професором Ніжин
ського Педагогічного Інституту. Демченко мотивував цю вимогу тим, 
що виїзд може викликати погане враження на Західній Україні, де йде 
кампанія проти утисків української науки в УРСР. Не маючи відва
ги відмовитися від пропозиції Демченка, він виїхав до Ніжина, де пра
цював до кінця листопада 1933, після чого його усунено з цієї посади 
на основі наказу, в якім подано «сім головних гріхів», сім причин усу
нення з посади «ворога народу», про які Окіншевич пише в споминах 
дуже докладно. Повернувшись до Києва й свідомий того, що ніжин
ська історія це помста НКВД за відмову співпраці, дожидав арешту- 
вання. Коли воно не приходило на переломі січня й лютого 1934 p., 
вибрався він удруге до Москви шукати нової праці. Було це шукан
ня мабуть дуже безнадійне й принижуюче, коли він у споминах зга
дує про свою депресію, яка підсувала думку самогубства. Врятував 
його друг із ранніх днів, з Колеґії Галагана, Коля Гончаренко, якого 
великі здібности не тільки придбали йому золоту медалю Колеґії, але 
й довели до постів професора Московського Інституту Народнього 
Навчання й заступника Народного комісаря електричної промисло
восте. Він і допоміг Окіншевичеві здобути нову працю.
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VI. 

Вісім років советським юрисконсультом

З новим призначенням остаточно закінчилася дванадцятирічна спів
праця проф. Окіншевича з ВУАН, період найбільшої творчої напру
ги й подивугідних, як на цей короткий час і його вік, тривалих здо
бутків. Розпочався восьмирічний період праці советським юрискон
сультом, що з нього не маємо ні одного науковоїш твору, хоч проф. 
Окіншевич забрав із собою наукові записки й матеріяли, між ними 
до незакінченої праці про Козацтво на Білорусі.

З початком березня 1934 р. виїхав він до Казахстану, де на пів
нічному березі озера Балкаш починалося будівництво комбінату для 
витоплювання міді «Прибалкашстрой», одним з юрисконсультів якого 
мав стати Л. Окіншевич. їхав він туди, як вільна людина, що й бу
ло причиною «почуття полегшення на душі». Другою причиною по
легшення була свідомість, що умов наукової праці в ділянці соціаль
н их  наук не було ніяких на Україні і Білорусі, а як які й були, то 
«тільки на шкоду оправі національного відродження, працюючи на 
підневільному становищі і на підневільній праці під диктовку пар
тійних керівників».16

Кілька перших місяців Окіншевич мешкав у гуртожитку для служ
бовців керівництва, а  згодом дістав кімнату на спілку з одним інже
нером. Щойно після одного року одержав окрему кімнату для себе 
в оселі управління будівництва й тоді переїхала до нього дружина
зі сином, що до того часу жили у сестри дружини на Уманщині.

Праця в юридичному відділі будівництва, «Юрбюрі», проходила 
успішно. Помагав досвід, здобутий в часі праці в льокалі профспіл
ки й у Видавництві ВУАН. Підготова арбітражних договорів й судо
вих справ та допомога аїри складанні господарських контрактів були 
головним предметом праці. Але праці було багато й тому на іншу 
роботу, зонреміа наукову, не вистачало часу, а мабуть енерґії. За ввесь

іб Там же, стор. 93.
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майже трирічний час іпраці в Казахстані проф. Окіншеївич не зумів 
узятися за продовжування праці, мовляв, «не було часу і справа з 
друком виглядала безнадійно».17 За всі вісім років свого юрисконсуль
ства написав тільки три статті і одну рецензію, зв’язані з мідяною 
промисловістю в Казахстані і будівництвом Балкашського комбіна
ту, та одну статтю з ділянки торговельного книговедення. Це були, 
за запевненням Окіншевича, єдині праці взагалі колибудь написані 
російською мовою.

Ж иття в Казахстані проходило спокійно, але нелегко. Воно ви
магало постійної боротьби з природою. Кліматичні умови: гаряче лі
то, люті морози зимою, постійний вітер і майже повний брак дощів 
(за три роки — двіа-три дощові дні), брак солодкої води, ставили важ 
кі вимоги не тільки до людей з України, але навіть до сибіряків. Си
нові Глібові приходилось чотири кілометри їхати відкритим вантаж
ним автом до школи, або й пішки і то в люті зими. На другий рік 
після -приїзду, він захворів на запалення середнього вуха, а ще ра
ніше хворував, внаслідок анґіни, на ендокардит. Часто ця недуга ви
кликувала опухнення колін. Лікарі радили виїзд з Балхашу. За до
помогою знайомої, що з Балхашу повернулася до Смоленська, Окін- 
шевичі купили в тому місті мешкання у державному будинку за ціну
2.000 рублів й перенеслися туди жити. Додатковий заробіток дружи
ни Професора в архіві будівництва дав змогу заощадити цю суму. 
Зразу поїхала до Смоленська дружина з сином, а за 3—4 місяці й 
сам Професор. Після виїзду з Балхашу заарештовано начальника Бу
дівництва за те, що він зібрав у ньому ворогів народу, а разом з ним 
чимало працівників; деяких з них розстріляли, або заслали до та
борів Ґулаґу. Це ж  був 1937 рік. Можливо, що вчасний виїзд уря
тував Окіншевичів від такої самої судьби.

Тому, що у Смоленську не було вільної посади юрисконсульта, Окіїн- 
шевичеві пощастило дістати працю у місті В’язьмі, віддаленій на чо
тири години їзди залізницею від Смоленська. На ділі дістав там дві 
посади юрисконсульта: у шкіряному заводі, де й дали кімнату, і в 
«Райтрансторґпіт», тобто в районовім управлінні торгівлі харчовими 
продуктами на залізничому транспорті. Умови праці були непогані. 
На розгляд спірних справ декілька разів відряджувано Окіншевича 
на засідання арбітражу Наркомату харчової промисловости до Мос
кви. Після року праці в В’язьмі, втративши кімнату в тому місті, 
Окіншевич повернувся жити разом з родиною до Смоленська, де до 
вибуху війни працював дальше юрисконсультом.

На цьому вриваються спомини. В «Короткій автобіографії», напи
саній власноручно, подано, що під загрозою німецького наступу Л. 
Окіншевич був евакуйований зі Смоленська до Ростова над Доном, 
де його Ічго вересня мобілізовано. 11-го вересня був «взятий в по
лон» німцяіми, які негайно звільнили його й усіх полонених, котрі 
не були в уніформах. Сталося це в районі Я-готина на Полтавщині.

17 Там же, стор. 93.
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Пробравшись іпішки до Києва наприкінці вересня, став працювати 
як юрискансультант у Міській управі, відділ освіти, й був нею іме
нований професором і деканом правничого факультету відновленого 
Університету. Та німецька влада закрила університет, а Міська упра
ва звільнила його в листопаді з праці, як не-українця. В пригоді став 
проф. Штепа, який прийняв його до праці в газеті «Нове Українське 
Слово», до відділу науки й техніки. По кількох місяцях добровіль
но залишив працю й став -співробітником Науково-дослідного Інсти
туту Краєзнавства в Києві. На цім оосту остався до весни 1943 p., 
коли був призначений іголовою апеляційного суду в Васильківському 
повіті на Київщині. В другій половині того року був евакуйований 
разом з іншими 'н а у к о в ц я м и  на Захід. Коротко перебував у  Львові, 
як гість автора цього некрологу, а одержавши посаду в Міській бібліо
теці в Станиславов і (тепер Івано-Франківськ), виїхав туди, де не за
лишився довго й звідти знову повернувся до Львова, де був зарахо
ваний до урядовців правничого відділу Українського Центрального 
Комітету. Зі Львова еміґраційний шлях проклався йому до Криниці 
і далі до Німеччини, де короткий час перебував у таборі Гайдельбрек 
на Горішнім Шлеську, звідки, за допомогою рідні своєї матері, як 
чеський репатріант, виїхав до Чехословаччини до місцевости Усті над 
Орлиці. Переїхавши на якийсь час до Праги, дістав у половині лис
топада 1944 р. посаду в Музеї Визвольної Боротьби і водночас став 
лектором на Українськім Вільнім Університеті. В квітні 1945 р. пе
ред самою евакуацією до Баварії, був обраний звичайним професором 
УВУ. Після переїзду до Німеччини жив у таборі Д.П. в Реґенсбурзі, 
в американській окупаційній зоні, доїжджаючи до Мюнхену на ви
клади в УВУ, в якому був обраний деканом Правничого факультету.

В червні 1949 р. проф. Окіншевич виеміґрував до США, де осів 
в Нью Йоржу. Перші роки працював як фізичний робітник, (що було 
майже без вийнятку уділом цілої української повоєнної еміґрації) 
в Ленкос Гилл Меморіял Гоопітал оф Квінс, як чистильник. В сере
дині 1951 р. пощастило йому одержати працю науково-дослідну, по
в’язану з Колумбійським університетом у спеціяльному «Дослідчому 
проекті над СССР», що діяв на кошт Фундації Форда. На цій посаді, 
яка дала змогу після довігої проволоки повернутися до майже нор
мальної наукової праці, Л. Окіншевич перебував до закінчення того 
Проекту до кінця лютого 1954 р. Від 1-го березня того року він став 
на працю в Бібліотеці Конґресу в Вашингтоні, як каталогіст і пере
кладач. На цій іпраці провів повних 15 років аж до відходу на пен
сію з днем 28 лютого 1969 р. З того часу аж до смерти 7 листопада 
1980 р. проживав і безнастанно боровся з невилікувальною недугою 
в своєму домі в Гилл крест Гилл с, мерилендського штату разом із своєю 
другою дружиною Вірою й під її невсипущою опікою.18

18 Віра Окіншевич є донькою о. Авксентія Назаркевича, православного 
священика на Волині, та Танасії Антонівни Павлович, доньки митрофор
ного священика тієї ж  Церкви. Замужня вперше за Михайлом Мироненком,
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Для доповнення загального життєпису Лева Окіншевича не зайвим 
буде пригадати його ф о р м а л ь н у  к а р і є р у ,  як науковця, до
слідника й педагога. Хронологічно першим формальним досягненням 
його на науковому полі було заанґажування в 1921 р. головою Комі
сії історії українського права, академіком М. Василенком, на повно
правного члена тієї Комісії, яка в анналах нашої науки, зокрема на
уки історії українського права, записалася як одна з найбільш пра
цьовитих і успішних установ Української Академії Наук. Це тим 
маркантніше, що члени тієї Комісії, за вийнятком голови і секретаря, 
були неоплачувані. Членом Комісії став Окіншевич на своєму 23 ро
ці життя. Рік після запрошення до Комісії його обрано тайним голо
суванням її неодмінним секретарем. Віддав він цей пост в 1929 р. піс
ля прийняття посту завідувача Видавництвом У АН.

Високим відзначенням була трирічна аспірантура при Науково- 
дослідчій катедрі історії України, головою якої був М. Грушевський 
(1925—28), а після її закінчення включення його до такої ж  катедри, 
очоленої академіком Д. Баїгалієм.

Не менш замітним постом, що його запропоновано JI. Окіншеви- 
чеві в 1931 p., був пост заступника секретаря Соціяльно-Економічно- 
го Відділу У АН, який після згаданого вже переел ухання НКВД, у ньо
го відібрано. У 1933 р. був іменований професором Ніжинського Педа
гогічного Інституту.

На еміграції в Празі був обраний звичайним професором Україн
ського Вільного Університету й дійсним членом Українського Істо- 
рично-філологічного Товариства. Згодом, у Мюнхені, був обраний 
дійсним членом Наукового Товариства ім. Шевченка, а Правничий 
факультет УВУ обирав його повторно своїм деканом. В США став 
дійсним членом Української Вільної Академії Наук і Українського 
Історичного Товариства. Також був іменований дійсним членом Біло
руського Інституту Науки й Мистецтва. В листі до проф. Б. Круп- 
ницького з дня 6-го липня 1951 року JI. Окіншевич згадує, що йому 
пропонували головство Білоруської Академії Наук (тобто Інституту), 
від чого він відмовився. З 1975 р. до смерти був головою відновленої 
на еміґрації традиційної Правничої Комісії, яка існує при ІФСекції 
НТШ й намагається, між іншими, продовжувати студії історії укра
їнського права. Запрошення Українського Наукового Інституту Гар
вардського університету викладати історію українського права в ха
рактері «црофесора-гостя» в осені 1970, із-за поступу недуги не міг 
задовільнити.

науковим співробітником УАН, який загинув у 30-их роках. З покійним Про
фесором одружилася в Реґенсбурзі в літі 1945 р.
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VII.

Огляд наукової праці й досягнень

Щоб дати огляд пр<аці й досягнень проф. Окіншевича в дуже за
недбаній царині науки історії українського права, слід згадати голов
ні проблеми, що їх треба було розв’язати, передовсім проблему від
ділення українського права від права її сусідів, головно російського, 
тобто проблему йоіго відрусифікування. В загальному існувала про
блема дослідження права двох пізніших епох українського права: 
литовсько-руської й козацько-гетьманської і зв’язання його з більш 
дослідженим правом .попередньої, княжої, доби. Важливою була про
блема утворення повного курсу історії українського орава й вишко- 
лення когорти його дослідників і викладачів на сподіваних правни
чих факультетах високих шкіл в Україні.

Ці (проблеми були відомі проф. Окіншевичеві, секретареві окре
мої Комісії, яка мала ними зайнятися. Це виявляють ним же гото
вані й друковані в «Працях» тієї Комісії звідомлення й протоколи 
з праці Комісії, члени якої стали до праці, що була в той час най
більш потрібною. На долю JI. Окіншевича впало зайнятися студіями 
права доби, яка була найближчою до сучасної, зразу державної, зго
дом півдержавної, доби України-Гетьманщини, зокрема ж  її держав
ним правом. В низці джерельних праць він дослідив устрій україн
ської держави, створеної після повстання Хмельницького, а зокрема 
монографічно опрацював її центральні державні установи. Залишаю
чи перелік його творів до бібліоґрафії, треба згадати бодай найваж
ливіші праці, що відносяться до поданої теми, а саме: «Рада Стар
шинська на Гетьманщині» (1924); «Генеральна Старшина на Лівобе
режній Україні 17—18 в .в.» (1926); «Центральні Установи України- 
Гетьманщини 17—18 ст. ст.», ,4. 1: «Генеральна Рада; Ч. 2: «Рада Ста- 
шини» (1929—ЗО); «Значне військове товариство в Україні-Гетьман- 
щині 17—18 ст.ст.» (1948); «Український Гетьманат 17 ст., як форма 
державного ладу» {1948). Додати б до цих монографій ще «Лекції 
з історії українського права. Право державне. Доба станового су
спільства» і(1947, 2-ге видання 1954) і їх справлене видання англій
ською мовою „Ukrainian Society and Government 1648—1781“ — останню 
книжку автора.

Щоб виявити непересічну вартість цих та інших не згаданих праць 
Л. Окіншевича, мабуть, корисно буде подати оіпінію найкращого то
дішнього історика українського права, акад. М. Василенка, поміще
ну в передмові до шостого випуску «Праць», в якому, між іншим, бу
ла надрукована одна з поданих вище праць Окіншевича. Даючи ог
ляд цієї праці, він дав оцінку методи досліду і його ориґінальности: 
«Як дослід юридичний, його написано на підставі догматичної ана
лізи юридичних даних, що дають матеріяли. Але автор вносить пев
ні корективи в свою юридичну методу. Він має на оці не тільки ста-
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тику, а й динаміку інституту, його зростання та занепад. Звертає та
кож увагу на соціальне значіння інституту і присвячує цьому питан
ню відповідні розділи своєї праці. Перед Л. О. Окіншевичем ніхто
з дослідників не порушував іпитання про Генеральну Раду в цілому, 
не досліджував її, як окремий інститут. JI. О. Окіншевич перший на 
підставі великого, — що оам же він зібрав і дослідив, — друкованого 
й архівного матеріялу, оібробив цю тему і йоіго студія займе, без сум
ніву, відповідне місце в науковій літературі і поставленням теми і її 
виконанням. Дослідивши Генеральну Раду, як установу з її певною 
компетенцією, автор порівнює Раду з аналогічним інститутом у ін
ших народів. Аналізуючи її, як юридичний інститут, JI. О. Окінше
вич робить висновок, що «з Генеральної Ради був виразний держав
ний орган, установа юридична, в розумінні цього слова».19

Повне й сумлінне використання літератури й джерел, стисла юри
дична аналіза кожного правного інституту, а водночас історичне тло 
і дослідження динаміки розвитку інституту, а далі порівняння з по
дібними інститутами інших народів і систем правних, тобто вжиття 
історично-юридично-порівняльної методи, а при цьому солідність і 
прецизність вислову та відповідальність за кожний висновок і сливе 
кожне слово, це головна прикмета наукових творів іпроф. Окінше- 
вича, які поставили його поруч найкращих дослідників історії нашо
го давнього права.

В -своїх працях Окіншевич виявив багато новаторства. До заци- 
тованої авторитетної оцінки його дослідчої методи долучується його 
вимога нової п е р і о д и з а ц і ї  історії українського права. Тради
ційна тридібна, а після останніх визвольних змагань, чотиродібна пе
ріодизація історії України, а за нею й історії українського права, не 
(відповідає вимогам Окіншевича. Спираючись на пропагованій ним 
(подібно, як у Львові вимагав цього проф. Дністрянський), соціологіч
ній методі досліду правних норм, він відкидав стосування традицій
ної схеми історії України до історії іправа й пропонував доби: Княжу, 
чи земську, Литовсько-руську і Коозіацьку заміняти добами, сперти
ми не на загальну політичну долю українського народу, чи на його 
найвизначніші пам’ятки права (доби Руської Правди, Литовського Ста
туту й Прав, по котрих судиться український нарід), а на соціяльно- 
економічний стан і розвиток населення і то на ширшому світовому 
тлі. Він пропонував для історії нашого права такі періоди: 1. почат
ковий чи дофевдальний (до 10 століття); 2. февдальний з поділом на 
доби: а) раннього февдалізму (10—-13 сг.); б) розвиненого февдалізму 
(14—половина 16 ег.); в) станової держави (16—19 ст.), поділеної на 
три доби: а) України під Польщею (1569—1648), б) Гетьманської Украї
ни (1648—1781) ,і в) України під Росією і Австрією.20 За цією пераоди-

19 Микола Василенко, «Передмова», Праці К ом ісії. . . ,  вип. 6, стор. IX.
20 лев Окіншевич, Лекції з  історії українського права . Право державне. 

Доба станового суспільства. 2-ге вид. Український Вільний Університет. 
Мюнхен, 1954, стор. 11—15.
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зацією і появилася його остання англомовна книжка.21 Згадати б при 
цьому, що Окіншевич, як редактор відділу «Право», в першій, стат- 
тейній Енциклопедії Українознавства, також пропонував свою періо
дизацію.22

А все ж  цікаво відмітити, що Окіншевич у своїм раннім огляді 
стану й перспектив науки історії українського права з 1927 р.23 «для 
вигоди викладання»24 розклав маггеріял за традиційним ладом, за 
п’яти періодами: 1. князівсько-земським, 2. литовським, 3. польським,
4. гетьманським d 5. імператорським, покликуючись .при цьому на ав
торитет М. Драгоманова. А в своєму підручнику історії державного 
права «доби станового суспільства»,25 хоч спертому на своїй зміненій 
схемі, він присвятив три-четвертини книжки добі України-Гетьман- 
щини, підкреслюючи цим посереднє значення стосованої досі в істо
рії українського права періодизації. А втім ним редаґований прав
ничий відділ статтейної частини Енциклопедії Українознавства збе
рігає цю періодизацію.

Повертаючись до його пропозиції, треба до неї поставитися кри
тично, зокрема щодо дослідів власне державного права, яке у вели
чезній мірі залежить від політичного положення даної землі чи на
селення. Вже куди легше було б прийняти цю пропозицію для ін
ших ділянок права, напр., права приватного, яке у великій мірі ке
рується неполітичними катеґоріями й навіть при зміні політичного 
положення, звичайно, виявляє помітний консерватизм. Що й казати 
про народне, звичаєве право, сперте на віковій практиці, яке інколи 
живе й стосується всупереч новій політичній адміністрації побіч, або 
проти нею накиненого права.

Мав свій окремий погляд Окіншевич також на п р е д м е т  і с т о - 
р і ї українського права. Даючи своїм студентам в УВУ дефініцію сво
го предмету навчання, визначив історію українського права, як «до
слідження постання і розвитку відносин і правил поводження в су
спільних організованих союзах, що їх на протязі своєї історії творив 
український нарід на о п а н о в а н і й  н и м  т е р и т о р і ї » . 26 Цим 
він відійшов від погляду автора першого, на жаль, незакінченого під
ручника цього предмету, Миколи Чубатого, в якого дефініції є мова 
про історію правних норм «серед українського народу».27 Дефініція 
Окіншевича видається вірнішою, бо, як за княжої доби, так у часі

21 Leo Okinshevich, Ukrainian Society and Government 1648—1781. Ukrain
ian Free University, Munich, 1978, pp. 145.

22 Енциклопедія Українознавства. Статтейна частина, кн. II, стор. 632.
23 Лев Окіншевич, «Наука історії українського права. Право державне». 

Україна, кн. І—II, ВУАН, Київ, 1927, стор. 105—130.
24 Там о/се, стор. 106.
25 л. Окіншевич, Л екції. ..
26 Там же, стор. 5.
27 Микола Чубатий, Огляд історії українського права. Історія джерел  

та державного права. 4-те вид., Український Вільний Університет, Мюнхен, 
1976, стор. 3.
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Гетьманщини -в склад української держави входили також етнічно 
чужі території. Для заощадження місця обмежімся тут до завважен- 
ня, що в питанні визначення предмету дисципліни історії українсько
го іправа грає ролю також право напинене українському народові чу
жими окупаційними державами та питання українського звичаєвого 
права. У цікавій дискусії на цю тему крім Окіншевича й Чубатого28 
взяв участь також акад. Онакій Малиновський, який вимагав, щоб 
курс історії українського права обнімав також чуже право, прийня
те або накинене українському народові, й щоб тому назва обговорю
ваної дисципліни була «історія права українського народу», а не «істо
рія українського права».29 Ори цьому не від речі буде згадати статтю 
того самого автора п. н. «Треба вивчати і знати історію українського 
права».30

Між завданням, що їх поставила собі Комісія українського права, 
було утворення повного систематичного к урсу  історії того права. Цьо
му завданню присвятив Окіншевич багато часу й труду. Його три- 
річня аспірантура при дослідчій катедрі М. Грушевського дала йому 
солідну підготову для написання такого курсу. Розпочав він від істо
рії державного права й перед розгромом ВУАН мав уже її готовою. 
Можливо, що не поспішав з її друком і з поширенням на інші ділян
ки тому, що курс загальної історії українського права готував М. Ва
силенко.31

Потребу й актуальність такого курсу підкреслила поява двох час
тин «Лекцій по історії українського права» проф. Ростислава Лащен- 
ка,32 які Окіншевич, не зважаючи на гостру критику, дуже щиро при
вітав, як першу ластівку творення самостійної науки українського 
права. Додати б, що Окіншевич дивним чином не знав про раніший, 
також незакінчений, курс проф. М. Чубатого, «Огляд історії україн
ського права» (Львів 1921 p.). В згаданій раніше статті про «Науку 
історії українського іправа. Право державне.», Окіншевич доказує са
мостійність історії давного українського права, накреслює вимоги для 
його досліджування й підносить вимогу зготування курсу того права. 
Напевно не без його впливу Комісія українського права на своєму 
засіданні 18 червня 1927 р. схвалила потребу складення такого кур

28 Дивись також: „Gegenstand der Gesćhichte des ukrainischen Rećhtes", 
Contribution a 1’Histoire de Ukraine au VII-e Congress International des 
Sciences Historiques. Варшава, 1933, стор. 326—330.

2» Оникій Малиновський, «Курс історії права українського народу», Пра
ці Комісії. . . , вип. З, Збірник Соц.-Екон. Відділу УВАН, ч. 12, Київ, 1927, 
стор. 394.

30 о .  Малиновський, «Треба вивчати і знати історію українського пра
ва», Червоне Право, ч. 15/16, Харків, 1928, стор. 767—770.

31 Л. Окіншевич, Наука історії. . . ,  стор. 130.
32 Ростислав Лащенко, Лекції по історії українського права. Частина 

перша: Княжа доба. Український Вільний Університет, Прага, 1923, стор. 
149, та частина друга: Литовсько-польська доба. Українське Правниче 
Товариство в Ч.С.Р., Прага, 1924, стор. 78.
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су силами цілого колективу, чого, на жаль, не здійснено, хоч диску
сія й нові ухвали щодо курсу не сходили з порядку нарад Комісії 
майже до кінця її активности. З жалем треба ствердити, що й зго
дом, на еміґрації, проф. Окіншевич не використав уже куди менші, 
та все ж  існуючі можливості скласти, коли не повний науковий курс, 
то бодай студійний підручник, чи то впродовж майже п’ятирічної 
професури на УВУ (1944—49), чи під час майже трирічної співпраці 
з Колюмбійським університетом (1951—54), чи врешті під час 15-річ
ної праці в Бібліотеці Конгресу (1954—69), або й після відходу на 
пенсію в 1969 p., хоч швидко після цього він розпочав безвиглядне 
змагання за життя з невилікувальною недугою.

З великим признанням треба відмітити видатний педагогічний хист 
покійного Професора, який проявився в його підручниках і в викла
дах в УВУ. Серед його публікацій з київського періоду під педагогіч
ним оглядом вибивається згадана вище стаття «Наука історії україн
ського права. Право державне». Написана вона видимо під педагогіч
ним аспектом з метою дати студентам і молодим дослідникам історії 
українського права короткий, суцільний, вступний виклад, своєрідне 
«вадемекум». Пишучи цю статтю, автор, мабуть, мав на увазі близь
ку (ніколи не здійснену) надію стати викладачем історії українсько
го права на правничих факультетах в Україні, а може й була вона 
також призначена для молодих членів Комісії історії права, з яких 
декого (Сосенко і ін.) голова Комісії Василенко віддав під його опіку. 
Автор статті дав у ній на 26-ох сторінках виклад державного права 
України до кінця Гетьманщини, подаючи основну літературу і її не 
менш основну критику та розбирав спірні проблеми, які ждуть авто
ритетної розв’язки, зі своєю оцінкою. Одним словом, утворив варстат 
праці для вишколу й в потребі самовишколу молодих студентів і до
слідників цієї ділянки науки. Про його погляди щодо методики сту
дій і періодизації актуальних проблем, відрусифікації українського 
права, була згадка раніше. Закінчив свою статтю потребою виготу
вання повного курсу історії українського права й вимогою до влади, 
щоб урешті ввести у виклади юридичних факультетів України істо
рію українського права, що вже було в школах Росії і Білорусі, та 
що на ділі зукраїнізувало б ці факультети.

Крім цієї визначної вишкільної статті й згаданого раніше універ
ситетського підручника, яким являються його «Лекції з історії укра
їнського права», проф. Окіншевич написав для УВУ також довід
ники «Огляд історії філософії права» ч. І.,33 та «Вступ до науки про 
право і державу»,34 — цей останній для вжитку Інституту заочного 
навчання УВУ. Усі ці довідники написані зв’язко і прозоро, що збіль

33 л. Окіншевич, Огляд історії ф ілософії права. Частина перша. УВУ, 
Мюнхен, 1948, стор. 130.

34 Лев Окіншевич, Вступ до науки про право і державу. 9 лекцій в 10 
зшитках. Інститут Заочного Навчання при УВУ. Мюнхен, 1949, стор. 160. 
Циклостиль.
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шує жаль за нездійсненим пляном написання повного підручника істо
рії українського права. Згадати б при цьому запрошення з виклада
ми на Гарвардський університет, про що була вже згадка. Якщо б цей 
плян був здійснився, то це було б дало Окіншевичеві останню шансу 
для написання курсу історії українського права.

До важливіших плянів Комісії історії українського права нале
жав плян видати Словник української правничої старовини. Ще в 
1925 р. Комісія обрала для цього окремий комітет, до якого ввійшли
І. Черкаський, С. Борисенок, JI. Окіншевич, В. Новицький і М. Ти
щенко. Комітет працював разом із Українським Центральним Архі
вом Давніх Актів. Праця поступала швидко: з кінцем того року було 
1.500 карток, в листопаді 1926 — понад 7.000, а в половині 1927 — 
понад 10.000. Комісія плянувала співпрацю з Термінологічною комі
сією НТШ у Львові, що не вдалося здійснити: так, як не вдалося їй 
закінчити праці. Після процесу СВУ праця припинилася, а зібраний 
матеріял пропав, не діждавшись публікації. Щасливим збігом обста
вин під фактичним проводом члена комісії І. Черкаського повелося 
ВУАН завчасу в 1926 р. надрукувати «Російсько-український слов
ник правничої мови» з 67.000 слів.35

Чісля першого, незвичайно продуктивного двадцятирічного періо
ду праці в межах Української Академії Наук у Києві (1921—1933) і 
пропащих років наступного дванадцятиріччя (1934—1946), проф. Окін
шевич повернувся до наукової, хоч і обмеженої, праці в орбіті Укра
їнського Вільного Університету в Мюнхені, але не надовго. Наступи
ла нова перерва після еміґрації до Америки >(1949) й перших двох 
років, переведених на фізичній іпраці. А й згодом, чи то в часі нау- 
ково-дослідчої праці в межах «Дослідчого проекту над СССР» (1951— 
1954), чи впродовж 15-річної праці в Бібліотеці Конґресу у Вашінґ- 
тоні (1954—1969), він повертався до історії українського права тільки 
припадково. Залишилося з того часу декілька статтей з цієї ділян
ки, поміщених у «Правничому Віснику» в Нью Йорку і в «Україні» 
в Парижі та низка статтей в «Енциклопедії Українознавства» II (слов
никова частина) в українській мові. З праць у мові англійській мож
на згадати хіба дві, — одну про право Великого Князівства Литов
ського і два ессеї до совєтської історіографії, виданих у серії праць 
«Дослідчої програми», а крім того англомовне видання його курсу дер
жавного права Гетьманщини. Позатим можна б ще відмітити низку 
статтей і рецензій у престижових журналах та декілька статтей в 
англомовній «Енциклопедії Українознавства».

Окремо слід відмітити праці з ділянки бібліографії, особливо дві, 
складені й видані під авспіціями Конгресової Бібліотеки, а саме „Latin 
America in Soviet Writings" в двох томах (1966) :і „U.S. History and Histo

35 Російсько-український словник правничої мови (понад 67.000 слів). 
Праця Правниче-Термінологічної Комісії при Соціяльно-Економічному Від
ділі Академії Наук. Українська Академія Наук. Збірник Історично-Філоло
гічного Відділу, ч. 41, Головний редактор акад. А. Ю. Кримський, Київ, 1926.
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riography in Post-War Writings, 1945—1970“ (1976). Обі праці здобули, 
крім помітного гонорару для автора, дуже високу оцінку фахових 
рецензентів у журналах усіх більших мов світу. Зацитуймо одну з 
багатьох пера професора Пенеильвенійського університету, Джорджа 
М. Ентіна: «Укладач цього твору е істориком, едукованим у Совет» 
ськім Союзі і визнаним у З ’єдинених Штатах, як авторитет совєтської 
бібліографії. Він є досвідченим бібліографом й був зайнятий до від
ходу на пенсію, як важливий член Слов’янського Відділу Бібліотеки 
Конгресу».

VIII.

Дві батьківщини

Окремою важливою проблемою в біографії JI. Окіншевича є його 
національність. їй присвячує він чимало місця в своїх Споминах. У 
вступі «Білоруські зв’язки» на початку він написав таке: «Не дивля
чись на працю в українськім оточенні, в якому я був трактований, 
як свій і рівний та на все більше зацікавлення своєю темою (козаць
кі ради на Україні), яка належала до історії українського права, я 
не забував про країну свого батька і почував обов’язок допомоги її 
національному відродженню. Я систематично працював над виучу
ванням білоруської мови і вдосконаленням свого знання її. Ці зай
няття дали мені можливість щось дати для білоруської науки.»36 
В дальшому оповідає про співробітництво в білоруському літературно- 
науковому журналі «Полимя», в якому надрукував низку статтей і ре
цензій на українські видання, зокрема ж  розвідку п. н. «Казацтва на 
Беларусі» (Псторычна-юрыдични нарыс), та статтю «Да лытаньня пра 
беларускую юрыдычную тєрмінолегію». В українських журналах 
«Червоний Шлях» і «Україна» друкував рецензії на білоруські ви
дання. Декілька разів відвідував Мінськ, де зав’язав взаємини з пе
редовими білоруськими діячами літератури (Янко Купала, «білорусь
кий Шевченко», і Якуб Коляс) та науки (В. Ластоуский, С. Некра- 
шевич, В. Пічета). Віцепрезидент Білоруської Академії Наук, Не- 
крашевич, пропонував йому переїхати до Мінська й викладати в міс
цевім Державнім Університеті історію білоруського іправа, що одна
че не було можливим, бо президент тієї Академії, проф. Пічета, не 
бажав віддати йому свій другий предмет, який він викладав побіч істо
рії. Білорусі. Зате Білоруська Академія Наук у порозумінні з Дер
жавним Видавництвом Білорусі договорилися з JI. Окіншевичем щодо 
друку ширшої монографії про козацтво на Білорусі за часів Хмель
ниччини й окремого тому з архівними матеріялами. Після написання 
перших трьох розділів праці, з розгромом Київської Академії і з за
кінченням співпраці з нею, Окіншевич не продовжував цієї праці, а 
написане і матеріяли пропали в часі війни.

36 Л. Окіншевич, Спомини, стор. 20—26.
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До проблеми свого національного роздвоєння Л. Окіншевич повер
нувся у своїх споминах у вступі про причину написання споминів і 
то українською мовою. Він пише між іншим: «Лишається відповісти 
на питання про мову. Це спеціяльна проблема людини, в моїй пози
ції. Тут треба врахувати змішане походження, визнання себе біло
русом у пам’ять батька, ніколи постійно не живши на Білорусі (за 
виключенням кінця 1930-их і початку 1940-их років, коли я жив у 
включеному до Р.С.Ф.С.Р. Смоленську)».37 На ділі були це роки 1937 
—1941. А далі пише Окіншевич: «Україна, де пройшла значна части
на мого життя, була ніби моєю другою батьківщиною і предметом 
моїх дослідчих праць. Я щиро симпатизував боротьбі за українське 
національне відродження.»38 В дальшій розповіді додає, що «Рішаль- 
не значіння має той факт, що більшість моїх праць присвячена істо
рії українського права і що й організаційно, як співробітник Україн
ської Академії Наук, я був зв’язаний з українською наукою.»39 При 
цьому ще й додає, що українська сторона, в особі голови НТШ, ви
казала найбільше зацікавлення в його опоминах. Додати б треба до 
цих вияснень, що з неповної досі зібраної бібліографії Л. Окіншеви- 
ча виявляється, що на 103 публікацій, українською мовою появило
ся 53, а в білоруською 27, і то тільки статтей і рецензій, без окремих 
монографій у виді книжок. Мимо цих чисел слід подивляти тісний 
зв’язок між Професором і білоруською громадою. В листі до проф. 
Б. Крупницького з 6 липня 1951 р. він згадує, що Білоруська Акаде
мія Наук (мова йде про Білоруський Інститут Науки і Мистецтва в 
Ню Йорку) пропонував йому головство, на що він не мііг погодитися. 
Зворушливо пращала свого земляка білоруська американська грома
да, відспівавши над його домовиною в розкопаній могилі свою тради
ційну іпращальну іпісню про відхід «працоуника і змагаря», .після смер
ти якого низько похилився ним несений прапор . . .

IX.

Бібліографічні підсумки

До цього огляду життя, праці і здобутків Л. Окіншевича додаємо 
бібліографію його наукових праць. Вона спирається передовсім на 
«Листі друкованих праць», що її ми, не без кількарічних прохань і 
пригадок (подібно, як це було з життєписом-споминами), одержали 
від покійного Професора з листом з 15 вересня 1975 р. «При цьому, 
писав він, прикладаю список друкованих праць, крім газетних стат- 
тів, яких я не реєстрував». Цей описок обіймає кількадесят позицій, 
упорядкованих за мовним і умовно формальним порядком: книжки,

37 Там же, стор. 65—70.
38 Там же, стор. 68.
39 Там же, стор. 70.
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статті, белетристика й рецензії. Хоч список укладав досвідчений бі
бліограф (15 років ираці в Бібліотеці Конгресу), він неповний, а до 
того чимало записів неточних або 'неповних. Зумовлена недугою ав
тора співпраця над цією та селективною бібліографією до його вже 
згаданої книжки „Ukrainian Society and Government 1648—1781“ не зав
жди вінчалася повним успіхом. Буде завданням майбутності переві
рити подану тут бібліографію і її доповнити. Зокрема треба буде про
йти газети й журнали українською й білоруською мовою. Українські 
і білоруські бібліотекарі у вільнім світі могли б у цьому допомогти.

Загальний облік і сеґреґацію публікацій JI. Окіншевича дає нижче 
подана таблиця:

Мова Книжки Статті Белетристика Рецензії Разом

1. Українська 6* 36 28 70
2. Білоруська — 11 1 15 27
3. Англійська 6** 10 — 3 19
4. Російська — 4 — 1 5
5. Німецька — — — 1

Разом 13 61 1 47 122

* — Окремо подані два томи «Центральні установи».
** — В цім три офсетові брошури.
*** — «Значне Товариство» з німецькою обкладинкою. Циклостиль.

Перша праця українською мовою появилася 1924 p., білоруською 
1925 p., англійською 1950 р.

Діяпазон тематики JI. Окіншевича, якщо моїва про книжки й стат
ті, на загал неширокий. Його головні праці, з якими він впевнено 
ввійшов в українську історичну літературу, торкаються України- 
Гетьманщини 17—18 вв. Зате рецензії виявляють його велику очи- 
таність і незвичайну на його долю ерудицію. Рідкі, але глибокі стат
ті, як для прикладу „History of Civilization of Eastern Europe in the Work 
of Arnold Toynbee",40 «Між Заходом і Сходом»41 та листування, зокре
ма з проф. Борисом Крупницьким на цю тему,42 виявлять великий го
ризонт Окіншевичевого історіософічного думання. Він звертав увагу 
проф. Крупницькому, що проблема Сходу й Заходу не вичерпує пи
тання характеру й призначення України. Історії України не можна

40 L. Okioshevich, „History of CmHzatkm of Western Europe in 'the Work 
of Arnold Toynbee", The Annals of the Ukrainian Academ y of A rts and 
Sciences in the U.S.A., No. 2, New York, 1952, цр. 305—315.

41 Україна, ч. 8. Париж, 1952, стор. 611—615.
42 Листи зі 26 лютого, 10 березня і 15 квітня 1952 p., в архіві НТШ 

в США.
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розглядати тільки під цим аспектом і подає, що самий ще не пише 
на цю тему, бо не дійшов до синтези. Це листування постало на тлі 
нової праці Крунтницького і його прохання про рецензію на неї. Окін
шевич стримано, щоб не втратити приятеля, вимагав від нього від
окремити уступи праці, написані в публіцистичнім тоїні, від суто нау
кових, мовляв, обох жанрів не слід мішати.

Треба ще подати, що Лев Окіншевич не завжди підписував свої 
публікації своїм українським прізвищем. Деякі білоруські праці під
писані Леу Акіншевіч, або Л. Вароніч, за дівочим прізвищем бабки 
по матері, іа деякі англомовні публікації підписані Leo A. Yaresh за ді
вочим іпрізвищем матері, або Leo Okinshevich.


