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ДЕКІЛЬКА НЕДРУКОВАНИХ ЛИСТІВ 
ПРОФ. ЯРОСЛАВА ПАСТЕРНАКА

Моє знайомство із сл. п. Я. Пастернаком почалося у 1936 році, коли 
я почав заходити на Засідання Комісії Старої Історії України при 
НТШ  у товаристві сл. п. історика Теофіля Коструби,, Покійний Іван 
Крип’якевич був головою згаданої Комісії, а Я. Пастернак — секре
тарем. У же тоді'Я не раз консультувався в Я. Пастернака в питаннях 
археології, головним чином скито-сарматської доби, а також  і пізні
ших часів мандрівки народів. Наші зв’язки, а згодом і дружба по
глибилися в роках 1940—41, коли Я. Пастернак очолив катедру архе
ології при львівському університеті ім. І. Франка, а я працював стар
шим асистентом при катедрі античної історії, приміщення якої були 
зразу таки в сусідстві з приміщеннями археологічного інституту. Під 
час праці я  дуже часто заходив до археологічного інституту й вів 
розмови з Я. Пастернаком на теми, які були спільними для античної 
історії й археології, зокрема в зв’язку  з давноминулим північного 
Причорномор’я, отже кіммеро-скито-сарматською добою та часом ман
дрівки народів. Головним тенором тих розмов і дискусій була проб 
лема ираукраїнської етноґенези.

Наші зв’язки  й дискусії були перервані в останній ф азі другої сві
тової війни й тривали вж е на американському континенті кореспон
денційним шляхом. З  досить багатої кореспонденції м іж  Я. Пастерна
ком і мною заслуговує на особливу увагу кілька його листів, які да
дуть читачеві досить виразний, хоча, звичайно, далеко неповний образ 
його наукових зацікавлень. З  тих листів довідуємося: 1, над якими 
проблемами концентрувався наш заслужений археолог; 2, з якими 
представниками, частково української, а особливо світової науки втри
мував зв’язки  й співпрацював і 3, в одному з його листів є коротко 
подані його тези «стосовно пра- й ранньої історії України, а насамперед 
стосовно питання праукраїнської етноґенези. Ті тези висловлено так 
виразно й категорично, що їх, побіч його головного твору «Археоло
гії», великою мірою можна вважати науковим, археологічним credo 
покійного нашого заслуженого вченого

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОРЯДОК ЛИСТІВ.
1. Лист, з 50 травня 1955. 3. Лист, з 14 жовтня 1960.
2. Лист, з 29 травня 1955. 4. Лист, з 28 травня 1961.
Не від речі буде коротко подати найбільш потрібні коментарі до 

згаданих листів з метою кращого їхнього розуміння. Стосовно листа
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з 5 травня 1955 треба зазначити, що ми в наших попередніх дискусіях 
нераз порушували різні питання, пов’язані з Птолемеевою картою єв
ропейської Сарматії, зокрема при намаганнях уточнювати деякі оно- 
мастичні дані. Друга справа — це питання можливости перебування 
римських легіонів на території пізніших західньо-українських земель, 
тобто, чи траплялися випадки, що римські формації переступали К ар
пати і -входили на нашу територію.

Лист із 29 травня 1955 р. — це відповідь Я. Пастернака на моє з ’я 
сування оправи в згаданих вище питаннях і його опінія (яка в дано
му випадку покривалася також із моїм поглядом), що погляд нашого 
вченого, М. Думки про перебування римських військових формацій на 
території пізніш их західньо-українських земель треба прийняти із 
застереженням, тобто це може бути щонайвище питанням дискусій
ного порядку, яке не виходить поза межі гіпотези.

Лист із 14 жовтня 1960 р. віддзеркалює частково наші давні, бо 
ще започатковані на рідних землях, дискусії на тему праукраїнської 
етноґенези. Я стояв на становищі, що головна сила праукраїнського 
етнічного елементу була на півночі української території (десь приб
лизно в лісостеповій смузі), де була кращ а змога зберегти себе перед 
нищівним рухом номадів в умовах природного захисту (ліси, багнисті- 
ший терен; тощо). Я. Пастернак твердив, що на те немає доказів у ар
хеологічному матерія лі. Я із свого боку відбивав його закиди тим, що 
на лісисто^багнистому терені, ще й до того в умовах густої мережі 
дрібних річних допливів, далеко важ че зберегтися археологічним па
м’яткам матеріяльної культури й поховань.* Згадані в Геродотовій 
Скитії «скити» орачі й  хлібороби були, правдоподібно, лише форпос
тами — етнічними островами головної компактної маси праукраїн
ської людности, висуненими на південь, у той час, коли головний ет
нічний пень був мабуть, на теренах Північної України, подалі від 
«втоптаних» кочовиками шляхів. Можна припускати, що головна си
ла праукраїнського населення перейшла далі на північ із посиленням 
руху кочовиків (десь може в енеоліті, тобто палєометалевій добі, мо
ж е ще перед приходом кімерійців), лише частина того населення за
лишилася на місці й піддана панівній верхівці завойовників-номадів 
прийняли їхню назву («скити»-орачі, хлібороби).

Аналогічне явище подибуємо й у новітній добі. Читаючи Карамзі
на, чи Соловйова, не найдемо назв: Україна й українці, лише — Ма
лоросія, малороси, що зовсім не свідчить про неіснування українсь
кого народу. Той зовсім можливий міґраційний рух праукраїнської 
людности на північ знаходить своє pendant в добі після мандрівки 
народів. К оли в наших степах стало спокійніше в наслідок заломання 
сили номадів (які при взаємних конфліктах втратили свій первісний 
динамізм у маштабі велетенського євразійського простору), ранньо- 
українські племена з північно-українських земель починають коло
нізувати український південь. Той міґраційний процес мусів бути 
настільки скорий, що в наслідок того візантійські джерела нараз за
говорили про слов’ян, про яких до того часу вперто мовчали античні
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джерела. Тобто тих східніх слов’ян — ранніх русько-українських пле
мен начебто й не було й нараз вони раптово появилися на території 
південної України, заселюючи географічне вакуум, 'спричинене ди
намізмом історичних подій мандрівки народів, у вирі якої кочовики 
самі себе великою мірою знищили принаймні на найближчі століття. 
У всякому разі головне його вістря було притуплене настільки, що 
русько-українські слов’яни могли рушити на південь і поступово 
прийняти форму державної організації. Звичайно, це гіпотетичне 
твердження, побудоване на логіці пра- й ранньоісторичних фактів, 
що й я намагався доказати Я. Пастернакові, з ерудицією й науковим 
досвідом якого нераз доводилося мені конфронтуватися. Він орієн
тувався головно на археологічний матеріял, я зі свого боку — на мі
кроаналізу писаних джерел і читання їх  «поміж рядками». Археолог 
і історик не завж ди знаходили спільну мову, хоча в принципі по
годжувалися, що початки процесу праукраїнської етногенези сягають 
дуже давніх, передкімерійських часів.

У листі з 28 травня 1961 р. наш археолог приймає моє запрошення 
до співпраці в плянованому мною Збірнику Секції Античної Історії 
при УВАН, що його, на жаль, не довелося зреалізувати через брак 
фондів. Статтю Я. Пастернака, призначену для згаданого Збірника, 
надруковано згодом на сторінках «Українського Історика» (Ярослав 
Пастернак: «Важливі проблеми етногенези українського народу в 
світлі археологічних досліджень», «Український Історик», 4 (28), 1970, 
•стор. 5-29). В даному випадку характеристичне ще й те, що Я. Пастер
нак написав для приготовлюваного мною збірника працю саме на 
ту тему, над якою довелося нам стільки дискутувати.* От не виклю
чено, що згадана праця є, може, деякою мірою овочем наших давніх 
розмов на ту тему. Признаю з глибокою вдячністю, щ о .я  мав нагоду 
дуже багато навчитися від Покійного як  у аспекті знання в ділянці 
археології, так і методології наукових дослідів, а навіть і самої тех
ніки археологічних розкопок. Нехай ці рядки стануть скромною озна
кою вдячної пам’яті ученика для свого Учителя.

Крім того, в даних листах находяться й деякі особисті нотки, які 
свідчать про переживання українського вченого, вигнаного силою 
специфічних політичних обставин із Рідних Земель і киненого на да
леку чужину в умовах брутальної переоцінки людини-науковця та 
формального здеклясування багатьох наших людей культури й на
уки на нових місцях поселення. Знаючи мене стільки років, Я. Пас
тернак не соромився висловлювати свої думки, які свідчили про його 
особисті настрої й переживання.

* Крім Я. Пастернака я говорив на ту тему ще й з іншими дослідника
ми (М. Думка, М. Смішко, М. Міллер, А. Коцевалов, а з поляків: К. Маєв- 
ський і Ф. Буяк, який між іншим особливо цікавився питанням неврів. У 
час перебування в Німеччині я говорив про це також з деякими професо
рами університету в Майнці. Вони в загальному не заперечували такої 
можливості.
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Додані тут листи є причинком до біо-«бібліографічних» матеріялів 
у  ширшому розумінні наукової діяльности славної й дорогої пам’яті 
Ярослава Пастернака. Листи друкуємо з машинописного оригіналу 
без жодних змін.

Ярослав Пастернак Торонто, дня 5. 5. 1955.
Торонто — Канада.

Дорогий Пане Докторе!
Маю до Вас прохання дати меті .пораду в одній фаховій справі. Річ 

йдеться в цьому: працюючи у вільному чааі над різними проблемами укр. 
археології я зупинився тепер над справою Птолемеєвої карти европ. Сар- 
матії, (в цьохму й укр. земель. З літератури мені відомо, що з укр. та поль. 
істориків свого часу І. Шараневич пробував льокалізувати деякі місцевості 
цієї карти (прим. Асанка — Старий Санч), пізніше цією самою справою 
займалися ще І. Н. Садовою (Діроґі гандльове Ґрекуф і Ржимян, Краків 
1877) та Ю. Кулаковський (Карта европ. Сарматіи по Птолемею, Київ 1899). 
Тут прохання до Вас, Даіне Докторе: чи Вам не відомо часом, хто ще з 
укр. та поль .істориків займався проблемою льокалізації Птолемеевих міс
цевостей, передусім цих на Дністрі та Сереті чи Пруті? Маю список чесь
ких, німецьких та англомовних праць по Птолемею — деякі з них можу 
тут дістати — але воїни займаються майже виключно тільки «Германією», 
тоб-то землями на захід від Висли.

А друге питання: чи пробував хто, крім М. Думки, доказувати, що рим. 
легіони були не тільки у сумежніх з Україною рим. провінціях, але пе
рейшли теж через Карпати та були якийсь час на сьогоднішних зах. укр. 
землях? Вирішною в цьому питанню була би наявність відповідних археол. 
матеріялів, а саме будівельних останків легіонових кастелів, а таких ще 
не знаємо досі на зах. укр. землях. Дрібні рим. імпорти (монети, бронзи, 
кераміка) не мають в цьому випадку ніякої доказової вартості для питання 
постійного перебування легіонів у нас. Це тільки слід рим. купців. Та це 
є ділянка спільна для археологів та старинних істориків і тому я писав в 
цій справі вже до А. Альфельді, бувшого проф. унів-ту в Будапешті (тепер 
у Вашинґтоні), до В. Шляєрмахера, директора Нім. Археол. Інституту у  
Франкфурті до Ф. Ельмана, директора археол. музею у Бонн та до 
нашого М. Міллера до Мюнхену — і всі воші потвердили мою думку, що 
рим. легіони ніколи не були стаціоновані на північ від Карпат. Тепер хо
тів би довідатися ще про Вашу думку, Пане Докторе, в цій справі та в по
передній, птолемеївській. Дуже вдячний буду за відповідь і «в обмін» за 
це я все готовий буду в разі потреби послужити Вам своїм досвідом.

Читав я недавно, що амер. УВА.Ш заложила секцію старинної історії 
України та що ви, Пане Докторе, працюєте в ній разом з А. Коцеваловим. 
Це дає певні стимули до праці, провадить до пізнання нових ідей, нової 
літератури та поматає зберегти духову рівновагу, яка в сьогоднішних ча
сах буває захитана. Я теж подібним шляхом пробую зберегти самого себе, 
та жалко, що тут в Канаді немаю жадного археолога і тому лише шляхом 
листування проваджу іноді фахову дискусію з М. Міллером у Мюнхені. 
Крім того спроваджую з Европи деякі археол. видання; з Москви Совет.

1 Первісно Я. Пастернак помилково написав НТШ, однак опісля пере
креслив і над рядком написав УВАН.
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Археологію й Краткие Сообщения ИИМК, з Варшаїви «Слявія Антіква», з  
Пшнашія «З отхлаш векуф», з Берліну «Германія». Звичайно, це не є жадна  
систематична робота, а лиш визбирування, видзьобування нових матері
ялів «про всяке».

Чи маєте Ви, Пане Докторе, можливість користати з цих чи подібних 
інших видань? З поль. видань знаю, що Булянда помер у Брвсляві, Маєв- 
ський там працює, Журовський у Познаню і багато інших веде працю зов
сім нормальну, а навіть посилену. Головна тема — словянська старовина. 
Такої праці я вж е не сподіюся для себе, але перед Ваіми щ е не один закрут 
в життю і котрийсь з  них може поверне Вас до фахової роботи. Треба Вам 
у це вірити, необхідно вірити!

Зі щирим привітом
Ваш Я. Пастернак

Ярослав Пастернак Торонто, дня 29. травня 1955.
Торонто — Канада.

Дорогий Пане Докторе!
Дуже дякую за вичерпну відповідь в справі Птолемеевої карти та рим

ських легіонів у  Галичині. Рддий, що дістав ще одно авторитетне підтвер
дження моїх думок у справі римських кастелів у нас.

В міжчасі я дістав з Вроцлаву археологічний польський леріодик «Дав- 
на культура» (перший зшиток за 1955) і там Єжи Кмєціньскі в -статті про 
так зв. сиву кераміку перших століть по Хр. каже, що «під конець 2. ст. 
н. е. північна границя давньої римської імперсії йшла вздовж Рейну й Ду
наю, охоплювала майже цілу територію сьогоднішньої Румунії, доходила 
до гирла Дністра та північними берегами Чорного Моря сягала, з перервами, 
до гирла Дону». Нема згадки й навіть думки про Галичину чи хочби Кар
патську Україну.

М. Думка написав був статтю про «Ріимські легіони на західно-україн
ських землях» у Записках ЧСІВВ:, том 4, ваш. З—4, Жовква 1933—39, але 
цього тому нема, на жаль, у Торонті і я покищо ніяк не можу довідатися* 
які саме докази мав автор на таке твердження. Вегементер дубіто!!2

Добре, що Ви створили Секцію старинкої історії на взір нашої колиш
ньої Комісії старої історії України при НТШ. Тепер це не важне, чи вона 
при УВАН чи при НТШ, але важне те, що Ви маєте нагоду працювати з  
таким фахівцем як А. Коїцевалов. Як він держиться?

Як мені відомо, гасла з ділянки старинкої історії до другої (гаслової) 
частини ЕУ написав тепер М. Міллер, добрий знавець цієї частини нашої 
історії, не дилетант чи фантаст.

Я розумію Ваше теперішнє положення, Дане Докторе, і подивляю Ваші 
зусилля вдержати духову рівновагу на науковому поземі. Думаю, що це 
тільки такий переходовий важкий час для Вас. Ви-ж  настільки молодші 
від мене і перед Вами можуть ще розкритися ріжні можливості. Тому не
обхідно бути готовим на ці можливості, а не байдужніти духом і відставати 
від фаху. Мені самому вж е нічого сподіватися, а все, що роблю у фаху, це 
виключно для піддержки себе самого й вдоволення.

Не зражуйтеїся, Пане Докторе, невдачами чи розчаруваннями у відно
шенні до людей, а думкою безупинно сягайте в будучіність — це необхід

2 Лат.: дуж е сумніваюся.
3 Тут помшіково знов змішано УВАН і НТШ. Мова очевидно про НТШ.
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не для Вас і Ваших рідних. Ця думка іноді може видатися на сьогодні 
фантастичною, та це нічого, це відсвіжує духові сили й тримає їх  у житгтє- 
здатності. А вкінці знаємо всі: іноді і так зв. неможливі речі стають мож
ливими і реальними. Серед еміграційної маси Ви не дістанете цієї піддерж
ки, тому шукати її треба у  кнмгах, у їх  глибоких заключних думках.

Пока я \не маю нічого, щоб переслати це до перечитання на Вашій Сек
ції, але як попаде щось підхожого, радо це зроблю. Чи маєте звязок з 
П. Грицаком, який саме працює над історією княжої доби (14. ст.) та в пер
ших днях липня має приїхати на істор. сесію Зарева до Торонта? Цікава 
й вартісна людина.

Зі щирим привітом Вдш
Я. Пастернак

Передайте, прошу, щирий привіт від нас обоє своїй дружині й дітям.4
Я. П.

Ярослав Пастренак Торонто,» дня 14 жовтня 1960.
32 Hewitt Ave.,
Toronto 3, Ont.,
C a n a d a .

Дорогий Пане Колего!
Дякую за ліиста з 8 ц. м. і радо поділюся з Вами думками, які є в мене 

на з’ясовані в ньому проблеми. Про ці справи я переслав свого часу стат
тю до «Наукового Збірника УВУ», а тепер з  доповненнями, пишу про те 
саме у -своїй «Археології України», в розділі «Етногенеза українського 
народу».

Наявні на сьогодні археологічні матеріяли вповні переконують мене в 
автохтонності племен з  трипільською культурою в Україні і бачу їх  пред
ків вж е у досить густій, як на ті часи, людності Подністровя і Побожжя  
у горішньо-палеолітичній, оріньяцькій добі. Я впевнений також у даль
шому перебуванні ц іє ї-ж  хліборобської людності на місці (хлібороби не 
покидають так летко доброго, урожайного чорнозему), між Дністром і Дніп
ром, аж  до історичних часів. Безпереривний, органічний розвиток їхньої 
культури, що з ходом тисячоліть, зовсім природно, нераз змінювала свій 
матеріяльний вияв, можна в археології добре простежити через скитську, 
сармато-римську та ранньо-словянську добу аж  до княжих, літописних 
часів. В  цьому я вповні погоджуюся з Вами.

Друга справа — Ваша інтерпретація відомостей Геродота про племена 
його «С к іи т ії». В Геродотовій «Скитії» (історії) — кажете — є відносно не
багато місць, які відносяться безпосередньо до автохтонного населення 
України тих часів і пояснюєте це переходом великої частини населення 
на північ, де було безпечніше жити.

У мене на ті справи дещо інша думка. Нащадками місцевого хлібо
робського населення України були, очевидно, так зв. «скити-орачі» та 
«скити-хлібороби». Перших з них уміщують совєтські дослідники, за архе
ологічними даними, по всій давній території трипільців, а других на до
лішньому Дніпрі. Коли врахувати до того ще неврів у північно-східній  
частині Галичини, яких майже загально вважають сьогодні прасловянами, 
аґатирсів, предків сьогоднішніх гуцулів та подоляків за В. Щербаківським,

4 Рукою дописано наприкінці листа.
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та хліборобських алязонів, теж  прасловян за  Л. Нідерлем, у південному 
Побожжі, тоді справа людности Геродотової «Окитії» зовсім не представ
ляється так некорисно для прасловян-праукраїнців на сьогоднішних на
ших етнографічних землях.

Очевидно, проблема етнічної приналежності неврів, аґатирсів та аля
зонів може бути щ е предметом дискусії, так як багато інших проблем 
археології і давньої історії, дальше: дуж е можливо, що В;аша теорія пере
ходу наших предків на північ під тиском азійських номадів лежить в 
границях можливості, хоча археологічні матеріяли сьогодні не дуж е під
пирають її, тому не зважайте на мій погляд і пишіть так, як Вам Ваша 
наукова совість диктує. Тільки в СССР всі археологи й історики мусять 
грати в одну дудку, а у вільному світі і думка є вільна. Тут кожний до
слідник має право на свої власні погляди і це дає всебічне насвітлення 
окремих опгитань.

— Я радо повів би ширшу дискусію на цю тему, та вибачте, але я 
зараз цілком сиджу в «Археології України», яка вже друкується і справді 
не маю ні одної хвилини вільного часу. Сам допильновую друкарню і клі- 
шарню.

— Щиро тішуся, що Ви є у добрій науковій формі і маєте змогу давати 
із своєї ділянки нові праці.

Щиро -вітаю Вас
Ваш

Я. Пастернак

Яроолав Пастернак Торонто, дня 28 травня 1961
Торонто — Канада.

Дорогий Пане Докторе!

Дякую за листа з 20 ц. м. і приймаю Ваше запрошення до співпраці в 
археологічнім збірнику Анналів УВАН. Наголовок статті подам пізніше, бо 
тепер зайнятий експедицією своє книжки та крім цього на цілоденній 
фізичній праці.

Думка запросити до співпраці в збірнику теж чужинців корисна і я 
можу подати Вам прізвища кількох з них. Це:

1) Prof. Dr. Hugh HENCKEN, американець, почесний президент Архе
ологічного Інституту Америки, передовий сьогодні в ЗІПА знавець євро
пейської археології. Його адреса: Archaeological Institute of America, Andover 
Hall, Francis Ave., Cambridge 38, Mass.

2) Dr. Maria G1MBUTAS, литовка, сьогодні в ЗІПА, авторка доброї праці: 
The Prehistory of Eastern Europe, 1956. Адреса — як попередня.

3) Prof. Dr. E. STURMS, лотиш, сьогодні в Німеччині, пише статті і ре
цензує праці про археологію Східньої Европи. Адреса: Archaologisches Insti- 
tut der Friedrich-Wilhelms Universitat, Bonn (Germany).

4) Prof. Dr. Tadeusz SU LI MIRSKI, відомий Вам бувший професор краків
ського університету, тепер в Лондоні. Йото адресу подасть друкарня: 
Gryf Printers Ltd., 169-171 Battersea Church Road, London S. W., 11. або: Polski 
Uniwersytet na obczyznie, London.

Чи запрошувати теж O. Менґіне — не зінаю. Він з 1945 р. на еміграції, 
вріс вже докладно в археологію Арґентини і  мав вж е час стратити ж и
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вий контакт з археологією Східної Европи, мимо того, що колись написав 
був статтю про тохаріїв і геттитів до ювілейного збірника М. Грушевського 
та узгляднив трипільську культуру у своїй «іВельтґешіхте дер ІПтайнцайт». 
Відстав вже, на жаль, також наш Ю. Долянський в Буенос Айрес від 
проблемів українського палеоліту. Одначе попробуйте написати до обох, 
їхн і адреси:

Prof. Dr. Oswald MENGHIN, Buenos Aires, Argentina, Moreno 350, Museo Etno
graf ico;

Prof. Dr. Jurij POLAN SKY], Estomba 1808, Buenos Aires, Argentina.
Попробуйте написати також до сербського археолога В. Мільойчіча, 

якого я пізнав у  Відні у  Менґіна. Він теж цікавиться археологією Східної 
Европи. Його адреса: Prof. Dr. Vladimir MILO/Ć/Ć, Miinchen, Universitat.

Щиро вітаю 
Ваш

Я. Пастернак


