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ПАМ’ЯТІ ДОМЕТА ОЛЯНЧИНА 
(6. VII. 1891 — 25. VI. 1970)

25 червня 1970 року в Ш туттгарті упокоївся заслужений українсь
кий вчений, історик України, професор УВУ, Домет Герасимович 
Олянчин. Він був доктором філософії Берлінського університету, дійс
ним членом Української Вільної Академії Наук й Наукового Товари
ства ім. Ш евченка.

Біограф ія цього вченого дуж е цікава й не шабльонова. Батько 
його був незаможний селянин с. Войтівки Брацлавського повіту, на 
Поділлі. Домет міг вчитися тільки в народній школі й не міг мріяти 
про дальш у освіту. Проте він самотужки вчився далі: на літо приїз
дили на вакації товариші, що вчилися в церковно-вчительській школі 
в с. Ж олобах, Ямпільського повіту. Домет розпитував їх про навчан
ня, брав у них книжки, по яким вони вчилися, й так проходив той 
курс, що проходили; вони в школі, і склав іспити екстерном за пові
тову 2-клясову школу в Брацлаві. Ця сторінка з дитинства майбут
нього вченого свідчить, з одного боку про те, як  тяж ко було йому про
бивати ш лях до науки, а з другого, яку велику наполегливість мав 
він.

Іспити, що склав Олянчич за  2-клясову школу, дали йому можли
вість року 1910 вступити до 2-річних Педагогічних Курсів у К ам’янці- 
Подільському. Ці курси дали йому право бути вчителем, а, крім того, 
сприяли національній свідомості; директором курсів був Д. Онацький, 
а вчителем історії — Никифор Григоріїв (Григоріїв-Наш). Завдяки 
їм, курсанти були зв’язані з місцевою «Просвітою».

Війна 1914 року поклала край дальш ій освіті Д. Олянчина. Його 
було мобілізовано, а року 1915 він опинився в полоні. Завдяки «Союзу 
Визволення України», він міг вчитися в таборі для полонених під про
водом В. Сімовича, В. Левицького, В. Охримовича, М. Голубця та ін
ших діячів. Він зарекомендував себе я к  національно-свідомий, куль
турний юнак, і з 1916 року, під проводом проф. 3. Кузелі, О. Терлець- 
кого, С. Смаль-Стоцькогоі та інших керівників, вів національно-освіт- 
ну працю серед полонених українців, в таборах у Фрайпггадті й 
Зальцведелі.

В 1918 році, після Берестейського миру, Д. Олянчин був демобілі
зований й вступив на 3-річні Підготовчі Курси при Українському 
Державному університеті в Києві. В одному з листів до мене Д. Олян
чин так  писав про цей період свого ж иття: «Я з подякою згадую тоді 
тих наших діячів, що для безматурників (тих, що не закінчили гімна
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зії) заснували в Києві «Підготовчі Курси» . . .  Без їх  посвідки була б 
мені університетська освіта ніколи не досяжна». З  посвідкою цих кур
сів він міг вступити до Українського Державного. Університету в 
К ам’янці-Подільському, в 1920 році, але незабаром сталася евакуація 
уряду та інтернування українського війська в таборах Польщі^ Року 
1921 Олянчин опинився в Берліні. Почалася нова доба в його житті.

З  матеріяльного погляду берлінське ж иття було дуж е тяж ке. 
Олянчин не мав жодної підтримки, не мав жодного фаху, який дав 
би можливість дістати працю. Йому довелося] тяжкою фізичною пра
цею заробляти собі на існування, але весь час не залишав він мрії про 
дальш у університетську освіту. Року 1923 йому пощастило вступити 
до Берлінського університету, на філософічний факультет. «Коли я  
вперший раз сів на студентську лаву Берлінського університету, то це 
була для мене найбільш а врочистість в мойому пройдисвітському 
житті», писав він. Через п ’ять років він закінчив університет зі ступ
нем доктора філософії. Праця в університеті була для Олянчина дуже 
тяж ка. Стипендії, що він діставав, були замалі і не забезпечували 
життя, доводилося весь чао заробляти на ж иття випадковою працею, 
але він не ш укав більшого і захоплено віддавався студіям.

Ще студентом почав Олянчин знайомитися з німецькими архіва
ми. В перший день праці в Пруському Тасмному Державному Архіві 
йому пощастило знайти оригінали невідомих до того часу листів Бог
дана Хмельницького (1657 р.) та Івана Виговського (1658 р.) до кур- 
фірста Бранденбургського Фрідріха-Вільгельма. Ці листи зацікавили 
професорів С. Томашівського та В. Лилинського й року 1924—1925 
були надруковані з передмовою Олянчина в «Хліборобський У краї
ні», т. V. Це була перша наукова праця молодого історика. Успіх 
вплинув на Д. Олянчина: спочатку він був на педагогічному відділі, 
тепер він перейшов на історичний. Перші успіхи в архівних розшу
ках дали новий імпульс життю Олянчина, і архівні розш уки дали 
йому зміст життя, хвилювання й радість успіхів. Він щоденно працю
вав в архівах. На підставі архівних студій Олянчин підготував важ 
ливу студію: «Із матеріялів до українсько-німецьких політичних зно
син другої половини ХУП стол.»; її було надруковано в «Записках 
Українського Наукового Інституту» в Берліні, І, в  1927 році.

Року 1932 професор І. Мірчук, директор Українського Наукового 
Інституту в Берліні, запропонував Олянчину студіювати теологію в 
університеті в Мюнстері, за рахунок стипендії одної з католицьких 
організацій. З великим задоволенням студіював він там історію Ц ер
кви. Зокрема цікавила його християнська символіка: це дало йому 
пізніше підстави для статті про символіку монет Володимира Вели
кого.

Використовуючи час ферій в університеті, Олянчин студіював ар
хіви в Бреславі; ці студії дали багато матеріялів про торгівлю У краї
ни з Бреславом, які він доповнив студіями в архівах Дрездену та 
Ляйпціїу.

Року 1935, по закінченні студій в Мюнстері, Д. Олянчин подався 
до Кеніґсбергу, для архівних студій. Там знайшов він дуж е цінні ма-



IN MEMORIAM 85

теріяли про торгівлю з Україною, про студії українців тощо. Зокрема 
пощастило йому знайти грамоту Генеральної конференції м іж  право
славними та протестантами року 1599 в Вільні, що її вважали за за
гублену (надрукована! в „Kyrios“ за 1936 та 1937 pp.)-

Від 1937 року і до смерті перебував д-р Олянчин в Ш туттгарті, 
спочатку на посаді в Ausland-lnstitut, а з 1950 ,р. в Landesbibliothek. У 
вільні від праці часи Олянчин їздив до архівів Галле, Єни, Геттінге
ну, де| знайшов багато матеріялів про українців, що студіювали в  Ні
меччині. В пляні дальш их іпраць Олянчина було їхати до Парижу, 
Риму, Будапешту, Пресбургу (Братислави). Йому вдалося побувати 
лиш е у Відні, і там студіювати в університетському архіві. На пере
шкоді широких плинів стала II світова війна.

Перебування в Ш туттгарті після війни було цілком іншим, ніж  ра
ніше. Праця в Ауслянд-Інституті, а потім у Ляндсбабліотеці забирала 
в нього цілий день, і лише субота та  неділя залишалися для наукової 
праці. Змінилося й оточення; він все більше відривався вад українсь
кого товариства, і єдиним змістом його ж иття залишалася наука.

1961 рік приніс Олянчинові нове: по-перше, його було обрано на 
надзвичайного професора Українського Вільного Університету, а по- 
друге, було відсвятковано 70-річний ювілей його життя. В пресі з ’я 
вилися статті про нього та його працю. Але пройшов ювілей, і потяг
лося важ ке життя. Олянчин все частіше хворів: в 1950—60-х pp. він 
двічі перекіс тяж ку  операцію. М атеріяльне становище було тяжке; 
за  віком, він примушений був припинити працю в Бібліотеці, і пе
рейти на невелику пенсію. Правда, через кілька років його знову за
просили на працю до Бібліотеки, але, як  старий, він працював півдня 
і діставав півставки.

Похорон Д. Олянчина був дуж е урочистий: багато людей, і сусідів,
і співробітників Бібліотеки провожали труну, вкриту квітами, сер
дечні промови супроводжували небіжчика.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМЕТА ОЛЯНЧИНА

Переходячи до наукової діяльности д-ра Домета Олянчина, хочу 
сказати кілька слів про мої з ним відносини. Протягом останніх 20 ро
ків я  мала постійний контакт з ним. Я меш кала біля Ульму, що ле
ж ить на віддалі одногодинної подорожі залізницею від Ш туттгарту. 
Це давало можливість Олянчинові не раз відвідувати мене. Та, голов
ним чином, ми листувалися з ним, і в мойому архіві зберігається по
над 60 його листів. Всі вони мають переважно науковий характер; ав
тор ділився зі мною своїми науковими гіпотезами, докладно писав про 
свої праці, наукові пляни. Таким чином, листи ці не тільки доповню
ють небагаті відомості про наукову творчість Олянчина, але й дають 
цікаві вказівки  на методи його праці. Це дає мені «підстави покликува- 
тися на них.

Діяпазон наукових інтересів д-ра Олянчина був дуж е широкий. 
Перші праці його, побудовані переважно на архівних джерелах, як
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вказано вище, були присвячені Хмельниччині. Крім названих вже пер
ших статтей в «Хліборобській Україні» 1924— 1925 pp., та «Записках 
Укр. Наук. Інститута» в Берліні 1927 p., треба згадати статті: «Україн- 
сько-Бранденбурзькі політичні зносини у  XVII «стол.» (ЗНТШ, т. 151, 
1931); «Опис подорожі шведського посла на Україну 1656—1657 рр.» 
(ЗНТШ, т. 154, 1937); й пізнішу публікацію науково-популярного ха
рактеру про статті Богдана Хмельницького у Києві, Львові та К ра
кові (1961).

Другий цикл — праці, присвячені гетьманові Іванові М азепі та йо
го добі мають здебільшого науково-популярний характер: Це статті 
про портрети гетьмана Мазепи («Шл. Пер.», 1961); про жертвенність 
Мазепи — («Христ. Голос», 1957); про особу Мазепи в освітленні чу
жинців («Наша Культ.», 1937); «Гетьман Іван М азепа в освітленні тво
рів Георга Нордберга та Густава Адлерфельда» («Христ. Голос», 1958, 
1959, 1960). До цього циклу належать також  статті про гетьмана Пи
липа Орлика — про його заходи до визволення України («Шл. Пер.», 
1960); про намагання російського уряду схопити його («Вісник», 1938) 
тощо. В Бреславській гімназії св. Матвея, що була раніш  єзуїтською 
колегією, знайшов він документ, що тут вчився син Пилипа Орлика 
«граф Орлик», а в манастирській ш колі урсулинок вчилася донька 
Орлика.

Третя й дуж е важ лива група статтей Д. Олянчина присвячена зов
нішній торгівлі України-Гетьманщини XVII—XVIII стол., зокрема з 
Балтикою, головним чином з Кенігсбергом («Записки іЧСВВ», 1932), з 
Бреславом («Наша культура», 1935), з Ляйпцигом (там ж е, 1936), з 
Кримом (Зап. НТШ, 1933).

Особливо важлива група статтей присвячених історії української 
культури, зокрема культурних зносин України з  Західньою Европою. 
Олянчин простудіював кілька десятків реєстрів студентів університе
тів та гімназій Німеччини XVII—XVIII стол. як  опублікованих, так  і 
грхівних,, і в них знайшов сотні імен українців, які вчилися закордо
ном. Ці матеріяли він опублікував у низці статтів, а головне в цінній 
публікації.

До цієї тематики підходять такі статті, як-от про перебування 
Г. Полетики в Київській Академії і його вступ до Петербурзької А ка
демії Наук перекладачем («Наша культура», 1937), «Твори Г. Сковоро
ди й московська цензура» (там же, 1936); Сковороді була присвячена 
також докторська дисертація Д. Олянчина „Hryhorij Skoworoda, 1722— 
1794. Der ukrainische Philosoph des XVIII Jahrbunderts ..  (1928).

Підчас архівних студій у Кенігсберзі, в Державному Архіві, Олян
чин знайшов оригінал грамоти Генеральної Конференції між право
славними та протестантами року 1599 в Вільні (цю грамоту вважали 
за загублену) й надрукував її з своєю передмовою в „Kyrios", 1936 p.: 
„Zur Frage der Generalkonfoderation zwischen Protestanten und Orthodoxen 
in Wilna 1599“ („Kyrios", 1936, І) та „Oryginaltext der Urkunde der General
konfoderation zwischen den Protestanten und Orthodoxen in Wilna 1599“ („Ky- 
rios“, 1936, II). Важлива також  для історії Церкви стаття Олянчина:
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«Владика Полоцький і Вітебський Симеон, наречений митрополит Ки
ївський і всея Руси (біля 1457 р.)» («Наша культура, 1937)., Вона зба
гачує список Київських митрополитів новим іменем.

II світова війна поклала край архівним розш укам Д. Олянчина, а 
разом з тим змінила його тематику. Він зосереджує свою увагу голов
не на княж ій  добі. Першою грунтовною працею з нової тематики були 
його досліди над т. зв. «тризубом» на монетах Володимира Великого. 
Він ретельно студіює історію появи монет, зв ’язок між появою її та 
християнством Володимира, а разом з тим вивчає леґенду монети з 
погляду християнської символіки. Не поганський знак бачить він в 
«тризубі», а глибоку християнську символіку: А льфу та Омегу, сим
вол Христа. Побіжно торкається він історичних подій; коронування 
Володимира, яке було зафіксовано тільки в монетах; взаємини його 
синів тощо. Ця студія Олянчина була надрукована в «Україні» (під 
ред. І. Борщака), Париж, 1952, а в  ширшій редакції — в „Jahrbiicher 
fiir Geschichte Osteuropas* 1956, 1958. »Die Symbolik des Zeichens auf den 
Miinzen Wladimirs des Grossen und seiner Nadikommen".

Захоплення темою монет Володимира, викликало інше захоплення: 
добою ближчих нащадків Володимира, його внуків, головне — Ізясла- 
ва та сина Ізяслава — Святополка. Вглиблюючись в історію Ізяслава, 
прийшов Олянчин до висновку, що традиційна історія його мандрівки 
по Зах. Европі має значні помилки. На підставі німецьких хронік та 
історичної літератури, Олянчин вносить такий коректив. Року 1075 
Ізяслав, після невдачі в Польщі, подався не до Майнца, де був Ген
рих IV, а до Праги, де перебував король Богемії — Братислав П, ворог 
Болеслава II Польського. Братислав був одружений з племінницею 
Ізяслава, донькою його сестри, Анастасії, королеви Угорської, а дру
гим шлюбом — з племінницею дружини Ізяслава. Тому Ізяслав поїхав 
до Праги. З  Прастц ж, а не Майнца син його Ярополк поїхав до папи. 
Таким чином не відмова Генриха допомогти Ізяславові була причиною 
звернення його до папи, а інші, глибші причини. Частина цієї праці 
Олянчина була надрукована в „Jahrbucher fiir Geschichte Osteuropas“, 1960; 
„Zur Regierung des Grossfiirsten Izaslaw-Demeter von Kiew“. З  цими студія
ми пов’язані були також  досліди Д. Олянчина над генеалогією княжої 
доби. Ще в 1946 році, наг конференції УВАН в Авґсбурзі оголосив він 
доповідь про Марію Добронігу, де доводив, що вона була донькою не 
Володимира Великого, а його сина — Бориса-Романа. Тепер, у зв’язку
з Ізяславом, досліджував він генеалогічні зв ’язки  Братислава II, Ізя- 
слава та йото ж інки Гертруди.

Року 1961 писав Олянчин мені: «Вчора скінчив я  писати для «Шля
ху Перемоги» статтю під заголовком: «Про українське-козацьке пов
стання проти Польщі року 1648». Після неї хочу написати статтю, при
свячену критиці неслушного докору Богданові Хмельницькому з боку 
Тараса Ш евченка. Нею можу я  собі накоїти багато наприхильників. В 
даному разі мені потрібна Ваша порада або відрада» . . .  «Між іншим 
у мене є готова до друку невеличка стаття під| заголовком: «До пере
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бування Арсенія Суханова в Україні в ролі посередника м іж  гетьманом 
Богданом Хмельницьким і царем Олексієм в 1649—1653 pp. Причинок 
до Переяславської Умови». Вона була написана в 1933 p., і творила 
одну главу до моєї пропащої праці про Данила Грека-Олівеберга, як  
посла гетьмаїна Богдана Хмельницького до шведського короля К ар
ла X Ґустава й курфірста Бранденбурзького Фрідріха-Вільгельма. Я 
ту главу про Арсенія Суханова викинув, і відтак трохи доповнив, так  
що з неї постала окрема невеличка праця» (1. VIII. 1961).

На початку 1962 року писав Олянчин мені: «Я від трох тиж нів роз
почав писати одну статтю: «Про Юлію-Віргінію, перекладчишю творів 
Тараса Ш евченка на німецьку мову (3 нагоди 20-річчя її смерти). . .  
Гадаю, що дістану з Ф ранкфурту одну працю Ю лії-Віргінії з її пор
третом, який хочу додати до своєї статті про неї» (2. І. 1962). 26 лютого 
того року Олянчин повідомив мене: «нині закінчив писати свою стат
тю -про мою любу Юлію-Віргінію» (Ця стаття була надрукована в 
«Шляху Перемоги», 1962 p.), і того ж  дня писав, що розпочав дослід
ження про походження Володимира Солов’єва, по матері, що походи
ла з роду Василя Сковороди, брата Григорія Сковороди (26. II. 62). В 
іншому листі писав він, що цей Василь Сковорода був сотником, одру
жений з Христиною, ближче невідомого ймення. Від цього подруж ж я 
походила прабабка, а може, й бабка Володимира Солов’єва (23. IV. 62).

Року 1963 Олянчин надіслав до УВУ статтю: «З моїх1 архівних до
слідів в Німеччині від 1925 до 1938 р.» (лист з 12. 12. 63 p.), яка й була 
надрукована в 8 томі «Наукових Записок УВУ» (1965—1966).

Цікава тема, яку довгий час обдумував Олянчин, але, здається, не 
написав: «Фрідріх Ш іллер і Тарас Шевченко»; в цій праці автор, може, 
навіть перебільшує вплив Ш іллера на Ш евченка: упоетизовання мо
гил на Україні — вплив ідеї з «Вільгельма Телля»; вбивство Ґонтою 
дітей — вплив «Розбійників» (лист з 28. IV. 64). В останні роки Олян
чин (підготовляв працю про подорож Ш евченка на У країну в 1859 p., 
її наслідки та відгомін в його творчості, до якої належить його поема 
«Марія»(лист 15. VIII. 67). Докладніше писав мені про працю Олянчин 
9 вересня того ж  року, а в жовтні повідомляв, що закінчив «Подорож 
Шевченка», що має бути вступом до основної частини — «Марія». 
«Шевченко писав свою працю, як  вільнодумний. Його треба скрізь кон
тролювати, переважно небилиці про Пречисту Діву Марію та навіть 
Її сина Ісуса, як  земного, а не небесного. Але я задоволений тим, що я 
даю про поем у. . .  нове, не сказане ані І. Франком, ані Д. Чижевським... 
Зразу мені бракує бібліографії для історії Церкви в Росії в першій 
половині 19 -стол. Коли Ш евченко писав свою поему «Марія», він му
сів користуватися якоюсь літературою, чи, в найгіршому випадкові, 
якоюсь енциклопедією, мені наразі незнаною» (16. X. 67). Це була 
остання тема, яку розробляв Олянчин.

Далеко не всі праці Олянчина опубліковані. Він писав, що має го
тові до друку рукописи: збірка «Нариси до історії Київського Велико
го князівства в X—X I стол.». До них входили статті: про Ольгу, Свято
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слава, ж інок і дітей Володимира Великого, про шлюбні зв’язки київ
ського великокняжого дому з чужими династіями. Збірка мала при
близно 7—8 аркушів. Другу збірку він мав скласти з архівних мате- 
ріялів доби Козаччини й Хмельниччини. Крім того він мав генеалогічні 
матеріяли «про споріднення Володимира Солов’сва з Сковородою, мате- 
ріяли до історії штундизму в Україні тощо (лист 6. VIII. 1961 p.).

Року 1962 писав мені Олянчин, що він упорядкував свій архів-ли- 
стування з різними особами, серед них: В. Біднов, Д. і В. Дорошенки, 
Б. Крупницький, 3. Кузеля, В. Латинський, Д. Антонович, Е. Виро
вий, гетьман Павло Скоропадський та його родина, проф. Геч, О. Ско
ропис, С. Шемет та  інші.

Така була велика, самовіддана наукова праця сл. п. д-ра Домега 
Олянчина. Багато цінного надрукував він, збагативши історичну науку 
важливими архівними матеріалами. З  другого боку, велика заслуга 
Д. Олянчина в тому, що друкуючи чимало своїх праць німецькою мо
вою, він відкрив багато цінного з історії України німецьким читачам. 
Син бідного селянина, який міг дати йому лише початкову освіту, він  
владним важким трудом здобув собі високу освіту закордоном. Б іля 
50 років прожив він у Німеччині, але все своє життя, сили й здібності 
віддав він Україні, і серед українських істориків нашої доби належить 
йому визначне місце. Найкращу оцінку своїй праці й свойому місцю 
в науці він дав сам. В листі до мене писав він: «я задовольнився бути 
лише українським істориком-дослідником. І своє завдання, як такий, 
я виконав».


