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“шУКАю все ще БУрь І несПоКою”: 
ЛИсТИ МАрКА АнТоновИчА  

До воЛоДИМИрА МІЯКовсьКоГо  
(1942–1943 рр.)

У публікації подано листи М. Д. Антоновича до В. В. Міяковського, які 
зберігаються серед документів колекції «Український музей в Празі» Цент раль-
ного державного архіву громадських об’єднань України. Листи містять важливу 
інформацію про громадсько-політичну, наукову та видавничу діяльність 
М. Д. Ан тоновича напередодні та під час Другої світової війни.
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В публикации представлены письма М. Д. Антоновича к В. В. Мияковскому, 
которые хранятся среди документов коллекции «Украинский музей в Праге» 
Центрального государственного архива общественных объединений Украины. 
Письма содержат важную информацию об общественно-политической, научной 
и издательской деятельности М. Д. Антоновича перед и во время Второй 
мировой войны.

Ключевые слова: М. Д. Антонович, В. В. Мияковский, эмиграция, обще ст-
венно-политическая деятельность, научная деятельность.

The article presents the letters of M. Antonovych to V. Miyakovs’kyi, which 
are stored in the documents collection of «The Museum of Ukraine in Prague» of 
Public Associations Central State Archives of Ukraine. The letters contain important 
information about socio-political, scientific and publishing activity of M. Antonovych 
before and during the Second World War.

Key words: M. Antonovych, V. Miyakovs’kyi, emigration, socio-political activ-
ity, scientific activity.

Минуло п’ять років як пішов із життя видатний український історик 
та громадсько-політичний діяч Марко Дмитрович Ан то нович (1916–
2005). За цей період було опубліковано декілька роз відок1 і спогадів2 про 
М. Д. Антоновича, у яких певною мірою ві доб ра жено вагомий внесок 
вченого у розвиток української історичної нау ки й української національної 
культури та висвітлено його роль у бо ротьбі за державну незалежність 
України. Цінним джерелом для всебічного дослідження життя, наукової 
та громадсько-куль тур ницької діяльності М. Д. Антоновича є епістолярна 
спадщина вче ного, яка поступово залучається до наукового обігу2.

У цій публікації подаємо тексти семи листів М. Д. Антоновича до 
відомого літературознавця та історика-архівіста Володимира Вар ла мо-
вича Міяковського (1888–1972) за 1942–1943 рр., які виявлено серед до-
кументів колекції «Український музей в Празі», що зберігається в Цент-
ральному державному архіві громадських об’єднань України (ф. 269). 
Лис ти містять важливу інформацію про громадсько-політичну, наукову 
та видавничу діяльність М. Д. Антоновича напередодні та під час Другої 
світовоі війни, а також дані про громадсько-культурне життя та діяльність 
української еміграції у цей період.

М. Антонович, що походив зі славного роду київських істориків, 
ра зом з мамою Катериною Михайлівною, братом Михайлом і сест рою 
Ма риною у 1923 р. емігрував з України до Праги, де вже пере бу вав 
йо го бать ко Дмитро Володимирович Антонович. Навчання М. Д. Ан-
тонович роз почав у чеській початковій школі, від другого класу від-
відував німецьку шко лу, з якої перейшов до німецької гімназії, яку 
закінчив у 1936 р. Про тягом 1936–1939 рр. студіював єгиптологію на 
філософському фа культеті Карлового університету, навчання в якому 
не закінчив через за криття німцями чеськомовного університету. Па-
ралель но навчався в Українському вільному університеті (далі – УВУ), 
де вивчав історію України, історію античного світу та архео ло гію. 
У 1942 р. М. Антонович захистив в УВУ дисертацію на тему «Фі ліп-
пінські історії Тро га Юстіна і Скитія» й отримав наукову ступінь док-
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тора філософії. Від листопада 1942 р. працював асистентом на кафедрі 
ан тичної історії УВУ в Празі.

З листів М. Д. Антоновича дізнаємося про коло наукових інтересів 
молодого вченого та його перші наукові плани. Так, М. Д. Антонович мав 
намір написати праці про переклади римських класиків М. К. Зеровим, 
похід Дарія на Україну, дослідити чи були кіммерійці в Україні, антич-
ність в українському культурному житті, написати розвідку «Скитія 
і Єги пет у античному письменстві». Деякі з цих наукових проектів на-
уковець втілив у життя, але вже у післявоєнний час.

У досить юному віці М. Д. Антонович розпочав активну громадську 
роботу, ще підлітком беручи участь у діяльності Клубу української молоді 
та Пласту. щоліта, з 1934 р. до 1938 р., він виїздив до пластунських таборів 
на Закарпатті, де, ймовірно, познайомився з Ф. А. Гайовичем, який, як 
свідчать листи, став йому вірним товаришем й соратником у громадській 
діяльності. За студентських років М. Д. Антонович був членом Просвіти 
та одним з керівників Української академічної громади у Празі, брав 
участь у роботі Литовсько-українського студентського товариства і Союзу 
українських студентів. Як член Організації українських націоналістів 
(далі – ОУН) М. Д. Антонович був членом її Культурної референтури. 
У червні 1941 р. – січні 1942 р. М. Д. Антонович і Ф. А. Гайович брали 
участь у поході груп ОУН на схід та з жовтня 1941 р. до початку 1942 р. 
працювали у видавництві «Українське слово» у Києві. 

Напевне під час роботи у Києві у М. Д. Антоновича і Ф А. Гайови-
ча виникла ідея видрукувати збірку поезій Є.П. Плужника «Рівноваги». 
Після повернення до Праги, друк збірки було розпочато у видавництві 
«Пробоєм», співробітником якого був Ф. А. Гайович.

Перебуваючи у Києві М. Д. Антонович спілкувався з В. В. Мія-
ков ським, який, як пізніше згадував Марко Дмитрович, за «крайнє не-
спри ятливих умов у голоді й холоді»4 намагався від новити діяльність 
Української академії наук, очолив роботу відділу шев ченкознавства Ін-
сти туту літератури та фольклору та організував діяльність Центрального 
іс торичного архіву імені В. Антоновича.

Як засвідчують листи М. Д. Антоновича до В. В. Міяковського, сто-
сунки між вченими продовжувалися і після від’їзду Марка Дмит ро вича 
з Києва до Праги у січні 1942 р. Зокрема, у листах науковці об мі ню-
ва лися інфомацією про громадське, наукове та літературно-мис тецьке 
жит тя у Празі й Києві, повідомляли про свої творчі плани, надсилали 
один одному необхідну для наукової роботи літературу тощо. З листів 
діз наємося про певну кризу М. Д. Антоновича у його поетичній твор чос-
ті та про наміри В. В. Міяковського опублікувати вірші молодого пое-
та у Києві. Зі свого боку М. Д. Антонович опікувався виданням статті 
В. В. Міяковського у Празі.

Повернувшись до Праги, М. Д. Антонович не полишив громадської 
діяльності й взяв участь у роботі Українського Національного Об’єднан-
ня. 8 листопада 1943 р. М. Д. Антоновича заарештувало німецьке гестапо, 
що й перервало листування між вченими.
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Листи М. Д. Антоновича до В. В. Міяковського публікуються впер ше. 
Тексти листів передано згідно із сучасним правописом та збереженням 
мовних особливостей того часу. Відновлені скорочені слова взято у квад-
ратні дужки.
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ЛИсТИ М. Д. АнТоновИчА 
До в. в. МІЯКовсьКоГо

.№ 1
13 вересня 1942 р., Прага

Високоповажний пане Професоре!

Мені припав незвичайно сумний обов’язок повідомити Вас про те, 
що позавчора в п’ятницю 11 вересня ц[ього] р[оку] помер Федір Гайович1 
на грудну недугу. Я з ним бачився день перед його смертю і згадував, що 
збираюся Вам написати, то ж він просив мене Вас вітати. Передаю Вам 
його останній поклін. Десь певно й Київ приложив своїх рук до того, що 
процес туберкульозу прискорився. Не цілих 2 місяці пролежав у лічниці. 
Побоююсь, що подібна доля чекає й Освальда Бурггардта2. Він мені вже 
дуже довго не відписує, а проф[есор] Чижевський3 казав, що його стан не 
дає великих надій... Ну, що ж – емігрантщина не легка штука!

Свого часу переслав Вам мій батько4 3 томи «Праць»5 Історично-
філологічного товариства в Празі. Чи одержали Ви ці книги?

Початком жовтня їхатиме через Київ мій брат др. Михайло Антоно-
вич6. Я йому, не погнівайтесь за це на мене, дав Вашу адресу і думаю, 
що він до Вас зайде та передасть від мене 2 книжечки: Р. Лісовський7: 
«Петро Холодний» і Л. Білецький8: «Шевченко і Гонта».



Персоналі ї

272

Мав би до Вас одне прохання, проте не знаю чи Ви його зможете за-
до вольнити. Чи не можна б було мені дістати копії перекладів Мик[оли] 
Зе рова9 з римських класиків? Якби пані добродійка згодилася їх дати 
пе реписати панні Оксані10 або комусь іншому, а Ви потім би передали 
їх моєму братові та сказали скільки він Вам, зглядно тому хто це пе ре-
писуватиме має заплатити. Скажіть моєму братові, що я з ним тут по ра-
ху юся. Я б таки хотів написати працю про переклади Зерова.

Хотів би Вам ще багато написати, але тяжко зараз зібрати всі думки 
до купи. Смерть Гайовича* прийшла так неждано!

Цілую ручки Вашій шан[овній] Дружині, щиро вітаю панну Оксану 
та бажаю Вам всього найкращого.

Ваш др.       Марко Антонович

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 106, арк. 2. Автограф.

№ 2
22 березня 1943 р., Прага

Вельмишановний Пане Професоре!
Дуже дякую за Вашого милого листа й вибачаюся одночасно, що 

я не знайшов дороги відписати. Тепер почтовий зв’язок дуже поганий, то 
ж користаю з нагоди переїзду одного знайомого, щоб бодай подать Вам 
інформації на теми, що Вас цікавлять.

Фотографію Є. Плужника11 передаю разом із цим листом. Рівночасно 
пересилаю і відбитку кліше з цеї фотографії. Ви ласкаво при нагоді 
передайте пані Плужниковій. Із збіркою12 справа затягується. Оце вже 
буде рік, як збірка лежить на цензурі. Коли б була надія на видрукування, 
то я Вам своєчасно дам знати.

Про Федора Андрійовича Гайовича, не дивлячись на нашу 5-ти річну 
близьку дружбу, я знаю дуже мало конкретних даних. Зрештою в такому 
молодому житті й не буває багато дат. Народжений 15.І.1919 у Данилові 
на Карпатській Україні (недалеко коло Хусту), батько хлібороб мав, бодай 
тоді як я там був (1938 р.), шинок.Федір учився в хустській гімназії, де 
матурував у 1937 р. Від зимового сем[естру] 1937/38 студіював у Празі 
славістику на Українському й на Чеському Карловому університетах. 
В 1938 р. лишається на Карп[атській] Україні й перериває студії, щоб 
працювати на рідних землях. Після окупації тікає перед мадярами знов 
до Праги, де продовжує студії на Німецькому університеті. Разом зі 
мною брав участь у останньому з’їзді Центрального Союзу Українського 
Студенства13 (червень 1939) у Відні, як представник українського 
закарпатського студенства. Літом 1941 р. виїздить на Україну, де Ви 
його мали змогу пізнати. Після повороту з Києва проявився в нього 
акужний туберкульоз. Помер у вересні м[инулого] р[оку]. Про смерть 
я Вам уже писав. З молодих років працював у Пласті (орг[анізації] 

* Про Ф. А. Гайовича дивись у документі № 2.
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укр[аїнської] молоді – скаути), Просвітах і по різних журналах. Після 
приїзду до Праги (1937 р.) стає редактором літературного журналу 
«Пробоєм»14 і тижневика «Наступ»15 (обидва видання виходять по цей 
день). Його київська діяльність Вам знана. Це були б так куці дані з його 
життя, які нічого не скажуть тому, хто не знав особисто цього рухливого, 
темпераментного, ідейного й такого симпатичного хлопця. Для мене ці 
дані творять кістяк для всіх згадок, що лучать нас з ним. У всякому разі 
один із кращих товарищів.

Дякую Вам за один переклад Миколи Зерова, який я до речі вже мав, 
бо він був друкований у «Камені»16. Тепер дуже багато перекладів Зерова 
друкується тут по різних журналах. Деякі речі видно були М. К. Зеровим 
лише нашкідовані й їх напевно автор сам ніколи б не видрукував. Маю 
враження, що ці речі дає до диспозиції брат17 М[иколи] К[онстантинови-
ча], що перебуває у Вінниці.

Проф[есор] Освальд Бурггардт перебуває тепер у Празі. Він є про фе-
со ром-славістом на Нім[ецькому] Карловому універсітеті. Не дивлячись 
на те, що я вже ніби закінчив студії, ходжу на його семінари (про Гоголя). 
Він не лише сам дуже симпатичний, але й дуже цікаво читає.

Я рахуюся від листопада місяця асистентом при катедрі античної 
історії Укр[аїнського] унів[ерситету]18 в Празі. Недавно закінчив розвідку 
на тему: Чи були кіммерійці в Україні?19 Тепер збираю матеріали до: 
Походу Дарія на Україну. Далі маю в плані: Скитія і Єгипет у античному 
письменстві20. Це творитиме мій перехід до єгиптологічних студій, до 
яких після довгих блукань таки хочу повернутися.

До Києва тим часом думаю нема чого збиратися, хоч з думок він у ме-
не й не сходить. Проф[есор] Бурггардт згадує, яка там розкішна весна.

Цілую ручки шан[овній] пані добродійці, сердечний привіт панні 
Оксані й найщиріші побажання що до можливості пересилає

Ваш      Марко Антонович
ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 106, арк. 17–18. Автограф.

№ 3
12 квітня 1943 р., Прага

Вельмишановний Пане Професоре!
Дуже Вам дякую за Вашого милого листа, що мене одначе дуже 

тривожив. Десь місяць тому я, маючи певну нагоду, переслав Вам листа 
з світлиною Плужника й відповідними коментарями. Невже ж Ви не 
одержали?! Це був би для мене просто жах. Той лист Вам мусив передати 
хтось із панства Драгоманових21. Будь ласка, повідомте мене, чи Ви 
одержали того листа. Я Вашої листівки, на жаль, не одержав.

Справа збірки Плужника, на жаль, застряла. Себто коли Ви пишете 
про надію, то я її маю (я взагалі великий ідеаліст!), але боюся моєю надією 
впливати на інших. Я з редакцією «Пробоєм» після смерті бл[ижчого] 
пом[ічника] Ф. Гайовича, маю лише дуже офіційні «зносини», все ж Ва-
ші побажання передав.
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Ваша архівна праця приносить Вам певно радість, у всякому ра зі 
можете себе порівняти до Зерового Арістарха22. Я здається ще замоло-
дий до такої праці і шукаю все ще бурь і неспокою. Тому й не покидаю 
де фінітивно суспільно-громадської праці. Працюю в культурно-нау-
ковому видавництві Українського Національного Об’єднання23. Нещо-
дав но видали «Кобзаря» – хоч текст дещо мусив потерпіти. Бідний 
Шев ченко!

Чи ходите Ви по букіністах? Мене цікавлять в першу чергу такі книги: 
Зеров: «Антологія»24, Латишев25: «Скифія і Кавказія», і Ростовцев26: 
«Ски фія і Боспор». Як би Ви щось із цього випадково побачили й мали 
вільну копійку, то радо б Вам пізніше за ці книги вернув. Звичайно мене 
цікавить теж Х кн[ига] Записок Іст[орично]-філ[ологічного] відд[ілу] 
УАН-у (Київ 1927), де є довга стаття О. Покровського27: «Як ідеалізовано 
скифів...», як узагалі інші праці цього дослідника, бо я крім названої його 
праці «Геродот і Арпитеп»28 у ювіл[ейному] збірн[ику] Багалія29 нічого 
його не знаю. А це все таки мій фах!

Не хочу Вам далі нудити. Бажаю Вам і Вашій родині всього най кра-
що го і Веселих Великодних свят.

Ваш                   Марко Антонович
ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 106, арк. 20. Автограф.

№ 4
19 квітня 1943 р., Прага

Вельмишановний Володимир Варлаамовичу!
Послав Вам, було, фотокарточку та відбитку з кліше Є. Плужника 

й невідомо мені, чи одержали Ви це все. Будьте ласкаві, оскільки 
одержали якось дати знати, бо я дуже хвилююся цею справкою. Не хотів 
би, щоб на покійного друга Гайовича падала якась незаслужена пляма. 
До того ж і я бодай морально несу відповідальність за ці справи. Збірка 
на Плужника лежить і надалі на цензурі – покищо без змін. Інша річ, що 
я зовсім із Вами погоджуюся, коли Ви, хоч і дуже делікатно, закидаєте 
її досить безглузде видрукування в журналі «Пробоєм». Але, бодай сяке 
таке оправдання можна для такого видрукування все ж знайти. Адже 
ж часи такі, що невідомо, що буде далі, а варто зафіксувати бодай же те, 
що можна. Уявім собі, що цих пара примірників рукопису «Рівноваги» 
загине – і це може статися – то все ж буде збережена збірка, хоч і в цьому 
недосконалому вигляді. Не знаю, чи вдасться мені роздобути для Вас той 
прим[ірник] «Пробоєм», де була видрукувана Ваша стаття. Постараюся, 
але не гнівайтеся, коли разом із цим листом не отримаєте ще того 
числа, бо цей пан добродій, що ласкаво згодився взяти почту до Києва, 
вже завтра ранесенько їде, а я сьогодні маю досить занятий день. Якби 
я мав від Вас і від пані Плужник уповноваження, то міг би й гонорар 
вибрати, й переслати якось при нагоді – хоч не вірю, щоб така нагода 
скоро трапилася.
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Не пригадую, чи писав я Вам уже про те, що Освальд Бурггардт при-
зна чений професором славістики на німецькому університеті в Празі. 
Цьо го семестра, що оце щойно починається, буде мати семінар на тему: 
«Брат тя Карамазови», далі практичні курси московської мови. Українську 
мо ву викладає доц[ент] Я. Рудницький 30.

Крім того, німець проф[есор] Баєр викладає про Укр[аїнську] ре во-
люцію 1917–1920 рр. Є ж 2–3 інших виклади, зв’язані з Україною. Прак-
тичного хісма з того небогато – воно для нас хіба «цікаво» дивитися на 
це з боку. Це здається і є найсумнішим явищем і так невідрадних днів. Не 
дивлячись на те все, я дуже далекий від песимізму! За перше: я, щоб то 
не було – не вірю, щоб большевики вернулися в Україну! А за друге, хай 
на цей раз має слово Тичина31:

Воздвигне Вкраїна свойого Мойсея
Не може ж так буть!
Тут коріння тої моєї віри, що не лише не дає мені впадати в пе си міс-

тич ні настрої, а навпаки настроює мене дуже бадьоро.
Ну, але це вже справи, які не знаю чи й цікававлять Вас. щиро вітаю 

з цілою Шан[овною] родиною.
Ваш                   Марко Антонович
P. S.: Чи відомо Вам де тепер знаходиться Коцевалов32? У другому 

числі харківського «Українського засіву» була його критика на збірник 
«Ольбія»33. Мені б дуже хотілося, оскільки це можливо, нав’язати із ним 
контакт. Я б особисто цим скористав дуже багато. Думаю, шо й для нього 
мій теперішній фах не був би байдужим. За ласкаву інформацію в цій 
справі був би Вам невимовно вдячний.

                       М. А[нтонович]
ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 106, арк. 24–24 зв. Автограф.

№ 5
27 травня 1943 р., Прага

Вельмишановний Володимире Варлаамовичу!
Камінь впав з мого серця, коли я одержав від Вас листівку, в якій Ви 

мене повідомляєте, що отримали фотокарточку Є. Плужника. З Оксаною 
Драй-Хмарою34 бачуся дуже рідко. У всякому разі вона ще дуже молода, 
замолода може для непростого й невідрадного емігрантського життя. До 
мистецтва вона справді дуже здібна, та, правду кажучи, я сам перестав 
писати, бо уважаю, що наша лірика зайшла в сліпий кут (то й не маю 
охоти в ньому товктися), а для епічної поезії треба трохи більше ніж 
талантів. Одначе вірю, що доба епічної поезії для них ще прийде. Покищо 
«надаремне серце просить, хоч би маленького Дюма» (М. Рильський35). 
Багато з-поміж Ваших колег тепер перебуває у Львові.Там само нещодавно 
вийшла друком «Камена» Миколи Костевича, що в ній крім «Камени» 
передрукували й інші твори нашого Арістарха. Тепер матиму змогу 
розпочати давно задуману працю про його переклади римських класиків. 
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Оскільки Ви не матимете нічого проти, то проситиму від Вас хіба деяких 
доповнень. Крім того, хочу взятися за досить важку тему: «Античність 
в укр[аїнському] культурному житті». Для цієї праці треба буде багато 
екскурсів, що творитимуть окремі розвідки. Може Вам щось подібне, де 
ця тема бодай заторкалася, відоме з радянської науки. За вказівки буду 
дуже вдячний. щиро вітаю Вас із дружиною та панну Оксану від себе 
й від батьків. Мої батьки дякують Вам за вітання.

Всього найкращого
Ваш                         М. Антонович
ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 106, арк. 30–30 зв . Машинопис.

№ 6
23 червня 1943 р., Прага

Вельмишановний Володимире Варлаамовичу!
Дуже дякую за листа й відбитку О. Покровського. Я не знаю як 

Вам і подякувати. Цю статтю мені вже давно треба було, але я ніяк її 
не міг роздобути. Збірник «Ольбія» маю теоритично – бо практично 
він находиться у п[анів] Драгоманових, а я не маю змоги його сюди 
дістати. Може при нагоді можна буде дещо з тих книг переслати 
сюди, то тоді в першу чергу крім «Ольбії» мені тут треба було б (є теж 
у п[анства] Драгоманових) Тураєва36 і Струве37 «Історії старого сходу». 
Та чи я песиміст, чи може просто реально дивлюсь на справу, але не дуже 
вірю в можливість скорого одержання цих книг. В усякому разі прошу 
Вас цим не турбуватися. В справі Вашої статті і віршів Плужника зовсім 
з Вами погоджуюсь. Це не випадково. Ваш гонорар виберу завтра, бо 
сього дня там нема редактора. що робити з гонораром п. Плужникової. 
Я дуже не люблю мати в себе чужі гроші, тим більше коли Вам там 
кожна копійка дорога. Я Вам тут і так зможу дістати що треба, тим 
більше, що я себе уважаю Вашим боржником. Тим часом роздобув для 
Вас працю Животька38 про Основу і про пресу на Карпатській Україні39. 
Пан Животько ці праці дав Вам дуже радо до диспозиції. При нагоді 
постараюся Вам переслати.

Тим часом бажаю Вам всього кращого. щирий привіт Вашій дружи-
ні і панні Оксані.

З глибокою пошаною Ваш        Марко Антонович
ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 106, арк. 36–36 зв . Машинопис.

№ 7
23 серпня 1943 р., Прага

Вельмишановний Володимире Варлаамовичу!
Дякую за листівку й листа. Правильного почтового зв’язку до сяг-

ти тепер годі. Тож не гнівайтеся на мене, якщо коли довший час мов-
ча тиму. Минулого тижня переслав брату для Вас ще книги. Праці 
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А. Животька Ви мабуть досі одержали. Пощастило мені нав’язати кон-
такт з проф[есором] Варнеке40. Він професором у Одесі. З віршами те-
пер біда: до особистої лірики мене зовсім не тяне, а суспільні теми... 
Чи маєте Ви якусь можливість пересилати кудись сюди більші пакунки. 
Як що так, то мені дуже хотілося б дістати щось із своєї київської біб лі-
отеки (є у п[анів] Драгоманових) з обсягу античної історії, а також ін-
ших под[ібних]. Тут все-таки є можливість працювати, а до Києва не так 
ско ро повертати прийдеться. Дуже дякую за інформації. З свого боку не 
багато чим можу віддячити: в найближчому часі вийде тут збірка Бург-
гардта: «Каравели»41. Інакше видавнича діяльність «шваннує» як кажуть 
на «западній». Має тут видаватися «Українське краєзнавство», альманах 
укр[аїнської] поезії «Бити грому великому», і ін[ше]. Однак Прага по рів-
нюючи рухається слимаковим кроком. Маєте рацію, коли всі надії по кла-
даєте на Краків-Львів.

Мій батько на вакації виїхав до Галичини й інші члени родини також 
роз’їхалися, то ж я тепер самотую. Якщо Ви настоювали на тому, щоб 
я прислав щось до друку, то вишлю ще не друковані вірші старшої дати. 
Чи не збираєтеся й Ви до Львова? Там тепер досить ітенсивне життя.

щиро вітаю Вас і цілу Вашу Вельмишановну родину.
Ваш                   Марко Антонович
ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 106, арк. 51–51 зв. Машинопис.

1 Гайович Федір (1919–1942) – журналіст і громадський діяч, активний учасник 
українського студентського руху. Видавець і співредактор часопису закарпатської 
молоді «Пробоєм». З 1940 р. – співредактор газети «Наступ» і співзасновник 
українського видавнитцтва «Пробоєм» у Празі. Від червня 1941 р. до січня 1942 р. 
перебував у Києві, де брав участь у заснуванні Українського видавництва, яке ви-
да вало газету «Українське слово». Після повернення на початку 1942 р. до Праги 
пра цював у видавництві «Пробоєм».

2 Бурггардт Освальд (1891–1947) – поет, перекладач, літературознавець. По-
хо див з німецьких колоністів в Україні. З 1922 р. викладав у різних київських ви-
щих навчальних закладах, входив до київської групи неокласиків. У 1931 р. ре-
емі грував до Німеччини, де друкувався під пседонімом «Юрій Клен» і викладав 
у Мюнстерському університеті. Під час Другої світової війни був мобілізований 
до вермахту і як перекладач при штабі німецької 17-ї армії побував на Україні. 
Від 1943 р. до кінця війни викладав історію російської й української літератури 
у німецькому універсітеті в Празі.

3 Чижевський Дмитро (1894–1977) – славіст і філософ. У 1917 р. – член 
Центральної Ради і Малої Ради. У 1921 р. виїхав до Німеччини. У 1924–1932 рр. – 
викладач в Українському вільному університеті (УВУ) та Українському високому пе-
да гогічному інституті ім. М. Драгоманова в Празі. У 1932–1945 рр. працював в уні-
верситеті в Галле, потім – в Марбурзі, Гарварді, Гайдельберзі, Кельні.

4 Антонович Дмитро (1877–1945) – видатний український політичний і гро мад-
ский діяч, історик культури й мистецтвознавець; батько Марка Антоновича. Один із 
засновників і керівників Революційної української партії, чільний діяч Ук раїнської 
соціал-демократичної робітничої партії. Один із творців Центральної Ради, морський 
міністр Української Народної Республіки (далі – УНР), міністр мистецтв УНР та 
керівник української дипломатичної місії в Італії. Від 1920 р. в еміграції, спочатку 
в Австрії, а з 1921 р. у Чехословаччині. Один із фундаторів УВУ у Відні, ректор 
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і професор УВУ в Празі, голова Українського історично-філологічного товариства 
в Празі, директор Української студії пластичного мистецтва та Музею визвольної 
боротьби України в Празі. 

5 «Праці Українського історично-філологічного товариства в Празі» – збірник 
наукових праць, який видавало Українське історично-філологічне товариство (да-
лі – УІФТ) в Празі, головою якого був Д. Антонович. Загалом вийшло п’ять томів 
«Праць» (у 1926, 1939, 1941, 1942, 1944 рр.).

6 Антонович Михайло (1910–1955) – український історик; брат Марка Ан-
тоновича. Ступінь доктора філософії отримав в УВУ у Празі (1931) і Берлінському 
універсітеті (1933). Дійсний член УІФТ у Празі (1933) і Наукового товариства ім. 
Шевченка у Львові (далі – НТШ) (1939). З 1933 р. до 1937 р. пра цював науковим 
співробітником Українського наукового інституту в Берлі ні, по тім – науковим 
співробітником Інституту Східної Європи (1937–1941 рр., 1942–1945 рр.). З грудня 
1942 р. – доцент Віденського університету. З червня 1941 р. до жовт ня 1942 р. як 
перекладач у штабі генерала Е. Фон Клейста перебував в Украї ні. У жовт ні 1942 р. 
Михайло Антонович відвідав Київ, де зустрічався з В. Міяковським. У 1945 р. 
заарештований НКВС і депортований до СРСР. Помер у Магаданській в’язниці.

7 Лісовський Роберт (1893–1982) – художник-графік і громадський діяч. 
У 1917–1921 рр. навчався в Українській академії мистецтв, у 1927–1929 рр. студіював 
в Академії мистецтв Берліна. З 1929 р. до 1946 р. жив у Празі, був професором графіки 
і прикладного мистецтва в Українській студії пластичного мистецтва, директором 
якої був Д. Антонович. Учасник виставок у Львові, Празі, Лондоні, Женеві.

8 Білецький Леонід (1882–1955) – український літературознавець, доктор фі ло-
логії (1936). Від 1918 р. – приват-доцент Українського державного Кам’янець-По-
дільського університету. У 1921–1923 рр. викладав історію української літератури 
у Львівському таємному українському університеті. У 1923–1925 рр. обіймав посаду 
ректора Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова у Празі. 
Від 1932 р. до 1945 р. – професор кафедри українського права УВУ у Празі. У 1948–
1952 рр. – президент Української вільної акдемії наук. Досліджував творчість 
Т. Г. Шевченка.

9 Зеров Микола (1890–1937) – літературознавець, перекладач, поет, педагог. 
У 1914 р. закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. Від 
1923 р. до 1934 р. – професор Київського інституту народної освіти, де викладав 
історію української літератури 19 ст. З 1930 р. до 1933 р. – професор Київського 
інституту лінгвістичної освіти, де з осені 1932 р. був призначений завідувачем 
ка фед ри теорії та історії перекладу. Вважався ідейним лідером літературної гру-
пи неокласи ків. Робив переклади українською мовою з давньоримської, за хід но-
єв ропейської та російської літератур. 1935 р. ув’язнений під Москвою. Перебував 
на Соловках.

10 Оксана – донька В. Міяковського.
11 Плужник Євген (1898–1936) – український поет. З першими віршами вис-

тупив 1923 р. у часописі «Глобус», пізніше друкувався в журналах «Нова громада», 
«Червоний шлях», «Життя і революція» тощо. У 1923–1928 рр. належав до лі те ра-
тур них угруповань «Аспис», «Ланка», «Марс». Автор збірок поезій «Дні» (1926), 
«Ран ня осінь» (1927) та роману «Недуга» (1928). У 1934 р. був заарештований і за-
суджений до розстрілу із заміною вироку на 10 років ув’язнення на Соловках, де 
по мер 2 лютого 1936 р.

12 Йдеться про збірку поезій Є. Плужника «Рівновага», яку планувалося вида ти 
в Празі у видавнитцтві «Пробоєм». Збірка була надрукована у 1948 р. в Авгс бурзі.

13 Центральний союз українського студенства (далі – ЦЕСУС) – центральна 
організація, яка об’єднувала і координувала працю студентських організацій 
в емі грації та в Західній Україні. Заснований у 1922 р. у Празі. Місцями осідку 
керівництва ЦЕСУС були Прага (1922–1934 рр.) і Відень (1935–1939 рр.). Впродовж 
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1922–1939 рр. відбулося 11 звичайних і 2 надзвичайних з’їзди. З огляду на Другу 
світо ву війну ЦЕСУС припинив свою діяльність, відновивши її лише у 1946 р. 
в Мюнхені.

14 «Пробоєм» – щомісячник, спершу орган націоналістичної молоді Закарпаття, 
а у 1939–1943 рр. – літературно-науковий журнал націоналістичного спрямування. 
Виходив у 1933–1943 рр. у Празі. Видавництво журналу було припинено за наказом 
німецької влади.

15 «Наступ» – орган Української Національної Оборони і Карпатської Січі. 
У 1937–1939 рр. газета виходила двічі на тиждень в Ужгороді та Хусті. У 1940–
1944 рр. як щотижневик ОУН(М) друкувався у Празі.

16 «Камена» – збірка поезій М. Зерова, що видавалася у 1924 й 1943 рр.
17 Йдеться про Зерова Михайла (1901–1963) – одного з найвизначніших ук ра-

їн ських поетів за межами України, рідного брата Миколи Зерова. Сприяв виданню 
збір ника «Безсмертні» (1963), до якого ввійшли спогади про неокласиків.

18 Мається на увазі Український вільний університет в Празі – приватний вищий 
навчальний заклад, заснований 1921 р. у Відні. Восени 1921 р. УВУ переведено до 
Праги, а восени 1945 р. осідок УВУ було перенесено до Мюнхена.

19 «Чи були кіммерійці в Україні (до питання походження кіммерійців)» – 
одна з перших наукових праць Марка Антоновича, яку було надруковано у 7 книзі 
«Чорноморського збірника» за 1946 р.

20 «Скитія і Єгипет в античному письменстві» – наукова праця Марка Ан-
тоновича, яку опубліковано у книзі 2 «Океанічного збірника» за 1946 р.

21 Драгоманови – родина Світозара Драгоманова, сина Михайла Петровича 
Драгоманова. Економіст за фахом С. Драгоманов у 1922–1933 рр. викладав у вищих 
навчальних закладах Києва. З 1943 р. в еміграції.

22 Йдеться про визначного грецького філолога Арістарха, образ якого ві доб ра-
жено М. Зеровим у його вірші «Арістарх».

23 Українське Національне Об’єднання (далі – УНО) – українська громадська 
організація, заснована у 1933 р. з центром у Берліні. У 1937 р. відбувся перехід УНО 
на позиції українського націоналізму. Провадило національно-виховну, культурно-
просвітню, видовничу діяльність, відстоювало інтереси українських робітників, 
до помогало українським студентам тощо. У Празі діяло культурно-наукове ви дав-
нитцт во УНО.

24 Йдеться про видану у 1920 р. М. Зеровим «Антологію римської поезії», яка міс-
тила його переклади з Катулла, Вергілія, Горація, Тібулла, Проперція, Овідія та ін.

25 Латишев Василь (1855–1921) – російський філолог та історик, академік Ро-
сійської академії наук (далі – РАН), визначний знавець епіграфіки грецьких при-
чор номорських колоній, автор двухтомного видання «известия древних писателей 
гре ческих и латинских о Скифии и Кавказе» (1893, 1906).

26 Ростовцев Михайло (1870–1952) – російський історик, археолог, акаде-
мік РАН. Родом з Києва. У 1901–1918 рр. доцент і професор С.-Петербургзько-
го університету. З 1918 р. на еміграції. Автор низки праць про грецькі і скіфські 
старожитності Півдня України, зокрема «Античная декоративная живопись на юге 
России» (1914), «Скифия и Боспор» (1925) тощо.

27 Покровський Олексій (1868–1928) – український історик, професор Київського 
університету і Ніжинського інституту народної освіти, співробітник Української 
ака демії наук (далі – УАН). Автор праці «Як ідеалізовано скитів у грецькому та рим-
ському письменстві» (1927).

28 Йдеться про працю О. Покровського «Геродот і Арістей» (1927).
29 Багалій Дмитро (1857–1932) – український історик, громадський та по лі тич-

ний діяч, академік УАН (1918). У 1918 р. брав участь у створенні Української ака-
демії наук, згодом – перший віце-президант УАН та перший голова історико-фі ло ло-
гічного відділення УАН.
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30 Рудницький Ярослав (1910–1995) – славіст, мовознавець, науковий і гро мад-
ський діяч, доцент (1940) і професор (1943) УВУ в Празі та з 1949 р. професор Ма-
нітобського університету у Вінніпезі (Канада), дійсний член НТШ (1947), член-за-
снов ник Української вільної акдемії наук у Канаді та її президент (1955–1969).

31 Тичина Павло (1891–1967) – видатний український поет, перекладач, пуб лі-
цист, громадський діяч, академік АН УРСР (1929). Новатор поетичної форми. Ди-
ректор Інституту літератури АН УРСР (1936–1939, 1941–1943). З 1943 до 1948 р. – 
міністр освіти УРСР.

32 Коцевалов Андрій (1892–1960) – філолог, професор Харківського університету 
і УВУ, дійсний член НТШ і Української вільної академії наук, визначний знавець 
і дослідник мови грецьких написів античного Причорномор’я. 

33 Йдеться про перший том збірника «Ольвія», який був виданий у 1940 р. у Киє-
ві Інститутом археології та УАН і містив звіт про розкопки в Ольвії у 1935–1936 рр. 
та публікації знайдених в Ольвії пам’яток.

34 Драй-Хмара Оксана – поетеса, донька поета і літературознавця Михайла 
Драй-Хмари. Після окупації фашистами Києва виїхала до Праги, де брала участь 
у роботі літературного гуртка при місцевій Академічній громаді й навчалася 
у Празькій консерваторії.

35 Рильський Максим (1895–1964) – поет і громадський діяч, академік АН СРСР 
і АН УРСР. У 1943–1946 рр. був головою Спілки письменників України. Від 1944 р. – 
директор Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР.

36 Тураєв Борис (1868–1920) – російський сходознавець, єгиптолог, асіріолог, 
ефіопіст, засновник російської школи історії та філології Стародавнього Сходу, 
академік РАН (1918). Проводив наукову роботу в музеях Парижа, Берліна, Лондона та 
ряду міст Італії. Від 1896 р. приват-доцент, а з 1911 р. професор С.-Петербургзького 
університету. З 1912 р. охоронець зібрань єгипетських старожитностей у Музеї 
образотворчого мистецтва у Москві. Автор фундаментальної праці «Історія 
Стародавнього Сходу».

37 Струве Василь (1889–1965) – російський історик, сходознавець, академік АН 
СРСР (1935). Автор узагальнюючої праці «Історія Стародавнього Сходу» (1941).

38 Животко Аркадій (1890–1948) – громадський та політичний діяч, педагог, 
дослідник історії української преси, книгознавець.

39 Йдеться про праці А. Животка «Журнал Основа» і «Преса Підкарпатської 
України» (1940).

40 Варнеке Борис (1874–1944) – філолог, історик театру, професор Ново ро сій-
ського університету (Одеса), потім Одеського інституту народної освіти. До слід-
жував історію античного театру, автор праць «Античний театр» (1929), «история 
ан тичного театра» (1940) та ін. Брав участь у підготовці енциклопедії класичних 
ста рожитностей у Німеччині.

41 «Каравели» – збірка поезій О. Бурггардта (Юрія Клена) побачила світ у празь-
кому видавництві Ю. Тищенка 1943 р. Поезії «Каравел» були сповнені духом мандрів 
як у незвідані країни (Японія, Мексика), так й у віддалені епохи (Стародавні Єгипет, 
Гре ція тощо).


