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ТИТАН МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ

Академік Сергій Єфремов у некролозі по Данилові Михайловичу 
Щербаківському в ж  ив слова його: « . . .  Залишити Музей не маю си
ли, жити без музею не м о ж у . . . »  Інакше кажучи, він був людиною, 
що все життя віддала музейній справі. Якщо можна ще знайти когось 
так само відданого музейній справі, а зокрема збиранню творів народ
ного мистецтва, то хіба лише академіка Д. І. Яворкицького. В цьому 
відношенні вони були рівноцінні. . .

Мені тяж ко говорити про цього титана української музейної спра
в и . . .  Надто швидко він зійшов з мого юнацького овиду. Не міг діли
тися і Данило Михайлович своїми болючими тоді справами зі мною, 
і коли щось стало мені яснішим про нього, то це тільки тому, що Да
нила Михайловича єднала міцна дружба з  моїм батьком протягом ба
гатьох років. Пам’ятаю, що вж е після похорону Данила Михайлови
ча батько н іяк не міг прийти до себе і погодитися з тим, що любого 
йому «Данила» вж е немає в ж и в и х . . .

Зі слів батька знаю, що Данило Михайлович познайомився з ним 
в 1911 році в Києві, а зустрілися вони на педагогічній ниві. Обидва 
вони тоді працювали в  київській Сьомій гімназії, де Данило Михай
лович викладав географію {пов’язуючи працю з музеем), а мій бать
ко — історію словесности. Знайшлися «фіскали», що доповіли дирек
тору, що викладач словесности дозволяє собі згадування українських 
письменників, а окрім того в клясах поруч з демонструванням росій
ських билін демонструє українські думи та пісні історичні. . .  На за
хист батька рішуче виступив Данило Михайлович і це зв’язало їх  до 
смерти, — вони лишилися щирими друзями. Екскурси в українську 
літературу й мистецтво .продовжувались і пізніше, коли батько й Да
вило Михайлович викладали в Другому реальному училищі на тій 
самій Тимофіївській вул. ч. 12, де обставини були дещо більш лібе
ральні за Сьому гімназію. Батько згадував, що Данило Михайлович 
теж  вводив багато українського матеріялу до свого географічного кур
су.

Не маючи власної родини, присвятивши все своє ж иття музеєві й 
живучи при ньому, Данило Михайлович був частим гостем у  нашому 
мешканні на вул. Ф ранка 17 (мешк. 24). Данило Михайлович абсолют
но захоплював своєю винятковою особистістю та величезною енерґі- 
єю. Щось було в ньому, що витворювало радісний настрій при розмові 
з ним і недаремно моя мачуха, Марія Аліпіївна, прозвала Данила Ми
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хайловича «Сонечком», що пізніше (з допомогою батька) обернулося в 
назву «Данило-Сонечко». Не знаючи того, що вже неприємності ото
чували його все більше й більше, Данило Михайлович, коли з ’являв
ся в нашій родині, не втрачав •свого бадьорого настрою — і тим страш
ніше було почути про його самогубство . . .  Не вірилось, що ця енер- 
ґійна й вольова людина стала жертвою смерти. . .

Не можу багато сказати про величезні виставки українських ки
лимів (1924 р.) та українських портретів (1925 p.), що їх  Данило Ми
хайлович організовував разом з Федором Ернстом у приміщеннях ки
ївського Всеукраїнського Історичного Музею ім. Ш евченка. Мене, 
хлопчика, враж али тоді не якість виставки, а величезні розміри ки 
лимів та виняткова кількість портретів роботи українських майстрів. 
Безперечно, що величезна роля в збиранні цих матеріялів належала 
Данилові Михайловичу.

В 1923 році на посаду директора, замість заслуженого науковця, 
академіка Миколи Біляшівського, був призначений Андрій Винниць
кий, дрібний радянський кар’єрист, інтриган та майстер позалапггун- 
кових ходів. Але, найголовніше, це був ідеальний виконавець волі 
зверхників з центрального уряду в Москві . . .  Почалося відбирання й 
надсилання напостійно цінних українських експонатів до центральних 
музеїв у Москві й Л енінграді. . .

Цього не міг знести Данило Михайлович; бувши чесним і відвер
тим у стосунках з людьми, а найголовніше — безмежно люблячи Істо
ричний Музей — свою «дитину», він почав боротися проти лінії Вин
ницького. А тим часом цінні українські експонати зникали поза йото 
плечима з музею. І Данило Михайлович (це пізніше стало відомо ме
ні (від батька) вдався до методу розповсюдження цінних експонатів по 
приватних мешканнях української інтелігенції в Києві, з тою метою, 
щоб ці експонати залишилися на території України і уникли вивозу 
за її меж і/1* Так, одного разу батько послав мене на мешкання Данила 
Михайловича і той передав мені якийсь пакунок і сказав лише, що 
його треба нести обережно. Це виявилася ліра Остапа Вересая. Якимсь 
іншим шляхом поіпали до нашого приміщення два старовинні україн
ські килими, що колись прикрашали кімнати гетьмана Павла Полу
ботка . . .  І ліру, і килими, за порадою Івана Єрофієва, приятеля Да
нила Михайловича і мого батька, я  у вересні 1943 року відніс на схо
рон до його знайомих на Куренівці. Сподіваюсь, що вони схорони
лися . . .

* Основна причина роздавання речей була та, що немало їх було в свій 
час передано директорові Музею Миколі Біляшівському та Данилові Щер- 
баківському на тимчасове зберігання людьми, які покидали місто в подіях 
громадянської війни і згодом потрапили на еміґрацію. Ці речі, не занесені 
в інвентар Музею, були одною з причин, чому Винницький робив прикро
сті Данилові Михайловичу, який, по смерті Біляшівського, був єдиною осо
бою, що несла всю моральну відповідальність за них перед їхніми власни
ками. Отже, він намагався зберегти їх, примістивши в приватні руки.

(Примітка В. Павловського)
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Коли трагічна вістка про смерть Данила Михайловича дійшла до 
його друзів, то у всіх була мова про його останній лист, який він на
писав до проф. Петра Курінного. Він повідомляв там, що кінчає са
могубством, бо не в силах терпіти більше кваліфікованої -підлости 
Винницького та його (прибічників. Шостого червня 1927 року він вто
пився в Дніпрі, вісивши собі камінь на шию . ..

Данила Михайловича вирішили поховати на терені Київо-Печер- 
ської Лаври. Коли копали могилу, то натрапили на якийсь невідомий 
старий мур. Труну Данила Михайловича підвісили на залізних ско
бах, щоб не руйнувати старого знайденого муру. Мій батько тоді ска
зав: — «Данилко все своє життя віддав українському історичному по
бутові й археології — і своєю смертю спричинився до нового відкрит
тя!»

На жаль, в 1930-их роках могилу Данила Михайловича зрівняли з 
ґрунтом. Чи його останки схоронились?

Про останню подію, пов’язану з Данилом Михайловичем, оповіла 
мені його рідна сестра, Євгенія Михайлівна, дружина В. Г. Кричев- 
ського. їй  так само були притаманні та ж  принципова правдивість, 
щирість і відвертість у стосунках до людей, як і у її знаменитого бра
та. Скоро по його смерті вона зустріла Винницького на вулиці. — 
«Мерзотник! Ви вбили мого брата, ви були оіричиною його смерти, ви 
зацькували його!» — кинула вона сміливо йому. . . .  Навколо зібрався 
натовп. — «Люди добрі!» — продовжувала Євгенія Михайлівна — «Ця 
людина вбила мого брата!» . . .

«Я йому довго виговорювала. Якась внутрішня сила спонукала ме
не це зробити» — казала вона потім. З і слів Євгенії Михайлівни знаю, 
що Винницький похнюпив голову і робив невдалі спроби захищатися, 
не заперечуючи нічого, тільки повторював, що «він не був вбивцею».

«Мавр зробив свою справу, мавр може відійти». Доконавши справу 
дискваліфікації й розгрому Всеукраїнського Історичного Музею в 
Києві, Винницький пішов у забуття. А ім 'я Данила Михайловича Щ ер
баківського лишається в ореолі історії української культури, хоч які 
були б намагання затерти його титанічну діяльність.

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ ЧИТАЧІВ «УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА» 
СТАТИ МЕЦЕНАТОМ НАШОГО Ж УРНАЛУ.

ЗБІЛЬШ УЙМО РЯДИ БУДІВНИЧИХ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖ НОЇ
ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ!


