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ПАМ’ЯТІ БОГДАНА КБНТРЖИНСЬКОГО

Українська історична наука втратила в цьому році талановитого 
дослідника доби Хмельниччини і Мавепи — сл. п. д-ра Богдана Кент- 
ржинського.

Богдан Кентржинський на початку своєї наукової праці досліджу
вав дипломатичні сіті в дії гетьмаїна Богдана Хмельницького з урядом 
Королівства Шведського. У своїй праці був послідовником свойого 
вчителя проф. Бориса Крупницького (помер 5. 6. 1956), який дослі
джував українську проблематику часів Хмельницького в багатих на 
джерела цієї доби шведських архівах. Вислідом довголітніх дослідів 
Б. Кентржинського появилася праця на тему «Ка/рл X Ґустав і схід- 
ньоевропейська криза 1654—1655 рр.» шведською мовою.1

У знаменитій розвідці автор робить 
спробу переоцінки політики короля швед
ського Карла X Ґустав а стосовно Москви й 
Польщі упродовж першого року його пану
вання. Шведська закордонна політика піш
ла тепер зовсім новим шляхом, коли нав’я
зано дипломатичні зносини з новою силою 
на той час в Евроаті, якою була Україна 
часів великого гетьмана Богдана Хмель
ницького.

У світовій історіографії прийнято твер
дження, що Карл X Ґустав продовжував 
закордонну політику королеви Христини та 

її канцлера Акселя Оксеншерни. При докладному розгляді джерел  
виявилося, пише Б. Кентржинсьїкий, що історики базували свої твер
дження головне на історії життя і подвигів Карла X, яку написав 
у другій половині 17 стол. Саму ель Пуфендорф. Докладна студія не 
використаних досі джерел Шведського державного архіву та Воєн
ного архіву привела автора до висновку, що всевладний канцлер Ак
селя Оксеншерн базував свою закордонну політику на приязні з Мос- 
коваєю, що об’являлося на торговельному відтинку та у спільній во
рожнечі проти Польщі. Українсько-польський конфлікт та активі

1 K e n t r s c h y n s k y j ,  Bohdan, Karl X  Gustav inför Krisen і öster 1654—/655. 
Karolinska förbimdets arsbok. Stockholm 1956. (140 стор.)
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зація московської політики на сході Европи після укладення Переяс
лавського договору не вплинули на зміну політики Оксешиерни, не 
дивлячись навіть на це, що експансія Москви на Захід та Схід по
чала загрожувати посередньо шведським державним інтересам над 
Балтицьким морем.

Карл X Ґустав, коли вступив на трон, дав негативну оцінку швед- 
сько-московській приязні, а шитому вагу шведської закордонної по
літики переніс з Заходу на Схід. З тої приязні, як він висловився, 
тільки скористала Москва, бо протягом кількох десятиліть під огля
дом політичним, економічним та мілітарним набрала сили. Зірвав з 
традицією відвічної ворожнечі Швеції з Польщею й розпочав дипло
матичні заходи з  метою укладення шведсько-польського альянсу про
ти Москви. Його зброєння й мілітарні (Приготування від липня 1654 
року до березня 1655 були зумовлені тим, що цар Алексей Міхайло- 
віч готувався до наїпаду на Швецію. Дотепер закорінилося в історіо
графії поняття, що Карл Ґустав готувався до нападу на знесилену 
війнами з Україною і Москвою Польщу. Війна Швеції з Польщею, 
яка почалася дійсно в липні 1655 року, була спричинена нерозумною 
поставою короля Яна Казимира, який своїми інтриґами саботував 
дотримання шведсько-(польського мирного договору.

Як переділе ми вже зазначили за словами Б. Кентржинського, 
важливим союзником Карла X Ґустава була Україна, яку репрезен
тував тоді в Стокгольмі український посол, визначний дипломат — 
Данило Грек. Він від імени гетьмана Богдана Хмельницького 'пропо
нував Швеції антимосковський союз, до якого мала ввійти також і 
Польща. Король Карл X Ґустав старався різними способами органі
зувати антимосковський союз, про що свідчить такий факт, що він 
відправив з нічим послів семигородського і бранденбурзького, які про
понували союз проти Польщі.

Ціллю політики уряду королеви Христини було штовхати Україну 
під вплив Москви та різними способами ослаблювати Польщу. За це 
промовляє той факт, що коли в 1650 році прийшло татарське посоль
ство до Стокгольму, певно й за ініціятивою Хмельницького, з  пропо
зицією творення антимосковської коаліції, до якої мали би ввійти, 
крім Криму і Польщі, також і Україна, воно було відкинуте.

З протоколу та заміток засідання державної ради 17 січня 1655 
року, яке відбулося в присутності короля Карла X Ґустава, Б. Кентр- 
жинський ствердив шведські намагання укласти альянс з Польщею 
проти Москви. На цьому засіданні обговорювано відправи українсько
го посла при уряді в Стокгольмі — Данила Грека та усталення доб
рих відносин з  козацькою державою, на чолі якої стояв гетьман 
Богдан Хмельницький.

Дослідницьку працю д-ра Б. Кентржинського високо оцінили такі 
визначні шведські науковці та джерелознавці, як проф. Нільс Ан- 
люнд, визначний історик, президент Каро ліонського союзу, член Швед
ської академії вісімнадцятьох (вона розділяє Нобелівські нагороди);
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Свен А. Нільсон, керманич катедри історії при університеті в Уіішіса- 
лі; д-р Свен Ульсон, міський архівар, визначний кароліеський істо
рик, член президії Каролінського союзу.

Ця іпраця була надрукована в Річнику Каролінського союзу за  
1956 рік, а крім того авторові ■призначено 5 600 шведських корон від 
Гуманістичного фонду на чотири місяці для дослідження джерел до 
цієї теми в архівах Англії, Франції, Італії, Греції, Туреччини, Ав
стрії й Німеччини.

В своїй обширній монографії про гетьмана Івана Мазепу2 Богдан 
Кентржинський використав ітраїці представників давнішого і найно
вішого періоду шведської історіографії. Представники старшої школи, 
Е. Карльсон, А. Фріксель та інші ставилися засадничо неґативно до 
Карла XII і також дуже неприхильно й до гетьмана Івана Мазепи.

Нова шведська історіографія подає, що доводить Б. Кентржинсь
кий, що похід Карла XII на Україну це був обдуманий плян полко
водця, а не необдумана авантюра, як іподають історіографи «старої 
школи». Цим виправдують свого короля і тим самим злагіднюють не
гативний образ Мазепи. Основоположниками нової шведської історіо
графії були: Гаральд Єрне, Артур Стілле, К. Галлендорфф.

В цій праці автор докладно висвітлює пляни, дію і місце гетьмана 
Івана Мазепи в війні Карла XII з Петром І.

Без сумніву можна сказати, що ця об’емиста, аналітично-чгинтетич- 
на іпраця є одна з найкращих -студій про Мазепу. Є бажання до на
ших грошевитих земляків, щоб її перекласти з шведської на україн
ську мову, видати друком і тим уможливити користування нею для 
перегляду ширших кіл.

*

Д-р Богдан Кентржинський народився 22 лютого 1919 року в Рів
ному, на Волині. Волинь стояла в той час у затяжній боротьбі за виз
волення України. Батько його буїв директором Українського сільсько
господарського банку. До гімназії ім. Пекарського ходив у Рівному і 
там зробив м а тур у в 1936 році. У цьому ж  самому році вступив на 
гуманістичний відділ Варшавського університету, а в році 1937 слухав 
ще виклади у Високій школі журналістики у Варшаві. З 1938 року 
почалася його мадрівка по різних університетах: в цьому ж  році він 
слухав виклади в університеті у Франкфурті над Майном, у наступ
ному він уж е в університеті в Осло, у 1940—1941 роках в університеті 
в Берліні, а в 1943 році в Гельсінському університеті, у 1949—50 ро
ках слухав викладів в університеті в Стокгольмі.

1951 року Богдан Кентржинський промувався на доктора філосо
фії з ділянки історії на Українському вільному університеті в Мюн
хені. Його докторська дисертація — «Союз Карла XII з Мазепою в

2 К е п ї г з с Ь у п з к у ] ,  ВоЬсІап, Магерау ЗиоскЬоіт, 1962. (538 стор.)
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освітленні найновішої шведської історіографії». Промотором був проф. 
Борис Крупницький, виклади якого Б. Кентржинський слухав уже в 
Берліні.

Б. Кентржинський, бувши ще студентом, давав виклади в різних 
наукових товариствах про Україну. У лютому 1942 року мав виклад 
про Україну в Гельсінках у Географічному товаристві Фінляндії, а 
місяць пізніше відбувся його виклад на спільному засіданні трьох 
історичних товариств та перед вибраною авдиторією столиці. В 1943 
році дав цикл викладів про Україну німецькою мовою у Гельсінському 
університеті. По десятьох роках (1953) читав знову доповіді в тому ж  
університеті шведською мовою на тему «Каролінсько^мазепинська до
ба в насвітленні шведської історіографії». У 1954 році мав публічні 
виклади в Стокгольмі про українську визвольну боротьбу 17—18 вв. 
Деякі теми його викладів появилися друком.

У 1955—56 рр. Б. Кентржинський працював у архівах Уппсалі над 
джерельними матеріялами з доби Каролінської та Хмельниччини.

У 1957 році Б. Кентржинський габілітувався з  історії України та 
східньоевропейської історії на Українському вільному університеті в 
Мюнхені. Його праця «Карл X Ґустав і східньоевропейська криза 
1654—55 рр.» була прийнята як габілітаційна. З  цього часу доц. д-р 
Богдан Кентржинський працював професором в університеті в Сток
гольмі аж до своєї смерти.

Крім зайнять в університеті, Б. Кентржинський досліджував дж е
рельні матерія ли в бібліотеках та архівах і мав уж е низку розпоча
тих праць з історії України, але невблаганна смерть багатонадійного 
вченого ще в молодому віці не дозволила їх закінчити.

Наукові праці Б. Кентржинського були визнані також і україн
ським науковим світом і промостили йому шлях до високих україн
ських наукових інституцій: він був звичайним членом НТШ, та чле
ном кореспондентом УВАН.

Богдан Кентржинський, окрім наукової діяльности, брав також 
живу участь в суспільно-громадській праці. У 1940—41 роках він був 
уповноваженим У НО в Берліні. Від липня 1941 року уповноваженим 
від ОУНс у Фінляндії. Виконував там ролю українського «амбасадо- 
ра». Окрім політичної діяльности, опікувався воєнно-полоненими з 
червоної армії, які збігли на територію Фінляндії, забезпечував їх  
газетами й літературою та матеріяльною і соціяльною опікою.

Для улегшення інформативної праці зареєстрував в Державному 
інформаційному бюрі Українське інформаційне бюро для Фінляндії 
й Скандінавії (УІФС) та видавав інформаційний бюлетень трьома мо
вами: фінською, шведською й німецькою, як також організував укра
їнську інформаційну службу для нашої преси.

Матеріял УІФС фінська преса дуж е сумлінно студіювала. За час 
від 1942 до 1944 року появилося у фінській пресі приблизно 800 стат-
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тей з замітками про Україну, а до написання їх використано мате- 
ріял з бюлетенів УІФС.3

До більших публіцистичних праць Б. Кентржинського належить 
«Правда про Україну».4 У дуж е приступній формі, з ілюстративним 
матеріялом, автор подає, що німці тільки економічно експлуатують 
Україну та забороняють розвій самостійницьких рухів.

19 вересня 1944 року Фінляндія капітулювала перед Москвою, а 
Б. Кентржинський перенісся з Гельсінок до Стокгольму і тут засну
вав Українське інформаційне бюро (УІБ) для Фінляндії та Скандшаваї.

У новій столиці, крім наукової праці, провадив далі живу діяль
ність на суспільно-громадському секторі. Був куратором Українського 
академічного клюбу в Стокгольмі, уповноваженим він ОУНс і від 
БО УНРади на Скандінавські країни.

Богдан Кентржинський співпрацював з «Українським вісником» 
(Берлін), «Краківськими вістями» (1943), був Стокгольмським редак
тором «Українського слова» (Париж) та співпрацював з іншими укра
їнськими газетами. Був кореспондентом щоденників «Свенска Морґен- 
блядет» у  Стокгольмі і «Політікен» у  Копенгазі.

Богдан Кентржинський, як бачимо з сказаного, був талановитою 
та багатогранною людиною й українська наука та суспільність зазна
ла великої втрати через його смерть. Помер 23 травня 1969 року.
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