
Мемуаристика

О лександер Домбровський

ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ 
ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Наша мемуарна стаття являється доповненням і спродавжеиням 
попередньої (Ол. Домбровський, Семінар Історії України /при НТШ 
у тридцятих роках, Український Історик, 1—2 (37—38), 1973, стор. 
119—129). де -лш з ’ясували незавидне положення українських студен- 
тіїв-істориків на польському університеті у Льово-ві, на якому панува
ло всевладно нігілістичне відношення до об'єктивних студій у ділян
ці історії України. На допо-могу нашим студентам прийшли НТШ- 
івські круги, організуючи на терені тої ж  західньоу країнської Науко
вої Установи: за старанням незабутнього- Т. Коструби Семінар Історії 
України.

На канві тих іспотадів про змагання українських студеетів-істори- 
кіз за здобуття дійсного й об’єктивного знання з історії України ви
ринають три{ постаті: в першу чергу молодий і талановитий історик, 
Теофіль Коструба, а відтак студенти — Омелян Пріцак іі Олексан
дер Домбровський. В попередній статті ми порушили лише події й 
факти, пов’язані безпосередньо зі Семінарем Історії України, тому 
не від речі буде доповнити деякими короткими даними бодай дещо 
про історію взаємовідносин між згаданими трьома молодими особами 
в часі ще перед Другою світовою війною.

Моє знайомство з Омеляном Пріцаком почалося випадковою зу
стріччю. Одного разу, а було то восени 1936 року — якраз на почат
ку академічного року — я стояв на коїритарі львівського університе
ту біля приміщень канцелярії Гуманістичного Факультету та роз
мовляв з якимсь нашим студентом. В часі нашої розмови ми завва
жили, що якась молода людина крутиться коло нас. Якраз наша роз
мова кінчилася й мій співбесідник відійшов. Тоді підійшов до мене 
згаданий молодий чоловік :і представився мені, вияснюючи ситуацію. 
А оаме, почувши притишену українську мову та) впевнившися згодом 
у  тому, він підійшов з ціллю нав’язати знайомство з українськими 
студентами та одержати потрібні інформації відносно запису на 
львівський університет. З його слів я довідався, що він з Тернополя 
й .при зіаписі в університет потребує деяких вдрад відносно добору 
університетських викладів, вписуваних у індексі. Я радо послужив 
новому українському колезі СВОЇМ студентським ДО'СВІДОМ (це був по
чаток третього року моїх університетських студій). Дальша наша роз
мова затягнулася досить довго, бо я зацікавився молодшим колегою,
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завваживши, іщо маю до діла зі здібним студентом. Наскільки собі 
пригадую, на другий день при зустрічі з Т. Кострубою я з' .почуттям 
Архімедового «геврека» оповіів йому іцро моє знайомство з носким ук
раїнським колегою, який має наукові зацікавлення. Зустріч Омеля
на Пріцака з Теофілем Кострубою започаткувала їхню наукову опшв- 
пірацю. Автор цих ірядків був третім кутом того трикутника .приязні 
й наукової співпраці немов у аспекті люїсловищі — tres faciunt collegium. 
Так ми «відкрили» Омеляна Пріцака, як згодом говорив жартівливо 
Т. Коструба.

Помешкання Т. Коструби було місцем частих ділових зустрічей, 
розмов і конференцій наших науковців і публіцистів, де зроджували
ся й кристалізувалися різні пляни організаційною,идавничого харак
теру як іна відтинку науки, так і публіцистики. Траплялися рідше й 
політичні наради гетьманських діячіз, бо Т- Коструба був активним 
гетьманцем. Представники молодшого й середнього покоління львів
ських істориків і кращих публіцистів були часто гістьми нашого мо
лодого й талановитого історика. Десь від 1936, або самих почаїтків 1937 
року досить частим гостем Т. Коструби являвся колишній професор 
Православного Теологічного Факультету при варшавському універси
теті, добрий знавець історії Церкви, а зокрема Східньої Церкви й ка
нонічного права (мав закінчений філософічний і правничий факуль
тети) ■— Вячеслав Заїкин. Це була безумовно цікава постать як у нау
ковому, так зокрема й психологічному аспекті.

На перший погляд мало замітка людина десь около сорока років. 
Грубі скла окулярів свідчили про дуж е слабий зір, а зовнішній ви
гляд, одяг — більш чим скромний, зраджували не лише жалюгідний 
матеріяльний стан, але й незацікавлення елементарними підставами 
естетики,. Щойно під час наукових дискусій з участю Заїкиїна можна 
було зорієнтуватися, що це не звичайний собі споживач щоденного 
хліба, і  навіть не пересічний інтелігент з .дипломом, а учений вели
кого формату. Під час його гостювання у Т. Коструби вони часто 
дискутували між іншим і на коїнфесійно-церковіні теми, свідком і 
аіктивним учасником чого був і автор цих! рядків. На моїх очах кон- 
фронтувалися представники двох різних культурно-духовних світів 
в особі православного ученого й молодого ученого, практикую чого- ка
толика — «западника» (Т. Коструба співпрацював у «Новій Зорі», 
органі сп. Хомишина). Під час дискусій порушувано проблеми генези 
конфлікту між християнським Орієнтом і Окцидентом, папського 
примату, апостольської сукцегії, також питання походження Свято- 
го Духа i(Filioque) тощо, а відтак початків християнства в Україні при
узглядненні, очевидно, головного дискусійно -по лемічного тенору ---
звідки прийшло християнство в Україну. До тої дискусії, що обійма
ла широкий діяпазон проблематики конфесійно-церковно-культурних 
відносин між християнським Орієнтом і Окцидентом іна тлі цілої хри
стиянської ойкумени, долучувалися в асоціації думок і концепцій .пи
тання з доби Реформації й протестантизму в його ганезі та згодом
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Контр-Реформації, що -в контексті цілої тої складної проблематики 
порушував і автор цих рядків.

Таких дискусій було чимало, а в*сі вони оберталися загалом дов
кола іісторії (як вселенської Церкви, так і Церкви в Украйні), голов
но перших сімох Соборів, а дальше головних акцентів на питаннях 
теології й канонічного права, включаючи такі дисципліни, як Біблій
на екзегеза, патристика і т. д. При тому присвячувано багато уваги 
складним проблемам процесу культурно-психологічної диференціяції 
в ідуховості цілої християнської ойкумени та творення двох головних 
центрів християнського Орієнту й Окциденту з двома різними дух003- 
но-цивілізаційними феноменами — візактинізмом і романізмом. В до
бі Реформації зродився ще й третій феномен, у  наслідок чого ство
рився трикутник основних християнських духов остей. Це були фунт 
даментальні проблеми з широкого вахляра тематики згаданих дис
кусій, з  яких автор цих рядків багато дечого навчився. Коли диску
сія переходила в полеміку й атмосфера починала наладовуватися ду
ховою електричністю, Заїкин нагло заявляв: «А от на інші теми. . .»  
й безцеремонно переходив негайно на зовсім іншу тему. Ця його сте
реотипна й заразом досить весела фраза не (залишалася без відго
мону й ми нераз вживали її жартівливо пзри переході з одної теми 
на другу.

Незадовго до війни Заїкин одружився і разом із своєю дружиною 
зложив візиту Т. Кострубі. Не володіючи добре українською мовою, 
пані Заїкин розмовляла польською мовою. Загалом вона робила/ вра- 
жіння культурної й інтеліґентної жінки. Від того часу зовнішній 
вигляд Заїкіина на багато змінився: його одяг був чистіший і вжгра- 
сув'аіний, а волосся підстрижене. Панство Заїкизни жили на Личако
ві (одна з дільниць у  Львові) й я відвідав їх кілька разів, на їх  сер- 
дечні запрошування. Польські університетські круги у Львові звер
нули особливу увіагу на Заїкина, а в першу, чергу проф. Буяк, який 
очолював катедру історії економії й господарства при львівському 
університеті. Як нас інформував самий Заїкин, було в пляні, щоби 
віїн зробив у  одному академічному році «маґїстерку» й у  скорому часі 
докторат, а там дальше роблено- йому надії на доцентуру правдопо
дібно таки при? львівському університеті. Згаданий Буяк запросив 
Заїкина виголосити наукову доповідь у  приміщеннях катедри історії 
економії львівського університету. Пам’ятаю, що з українських кру
гів були на тій доповіді крім Т. Костру би й мене також редактор 
.«Нової Зорі», Осип Казарук. Правда, Заїкин був здібна людина й 
імав неабияке знання, але ж  деякі українські науковці у  Львові, згур
товані при НТШ, також не були без знання, а все ж  таки польські 
наукові чинники не допускали їх до університету. Дехто, головно 
з уенеріізських кругів, які дивилися досить критично на Заїкина, го
ворив, що поляки не роблять це для нього даром. Сьогодні, з перспек
тиви часу й життєвого досвіду, ми бачимо ті речі виразніше й оці
нюємо їх реальніше.
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Прийшов вересень 1939 року, а з ним великі зміни. Перзрвався 
Семінар Історії України при НТШ, а дальше й наші .п ліш и  науково- 
організаційно-видавничого характеру. Пляни Заїкина з йото аспіра- 
ціяіми в лаштуватиіся .при польському укізерситеті також не здійсни
лися у наслідок вибуху війни. Наші зустрічі (Т Коструби, Ом. Нрі- 
цака й автора цих рядків) не могли вже бути такі часті, як перед 
тим і відбувалися під 'знаком обережносте в нових, непевних обста
винах. Т. Коструба вже перед війною рішив був висвятитися на свя- 
щеника-монаха, .приступаючи до Чину Отців Василіян. з якими був 
від давіна пов’язаний не лише науковими, але й духовими вузлами. 
Автор цих рядків влаштувався при переорганізованому на совєтський 
лад університеті, що одержав назву Івана Франка. Кілька місяців 
перед війною я був іменований старшим асистентом-волюнтарієм при 
катедрі античної історії львівського університету (я мав виконувати 
деякі функції асистента безплатно, а зате мій професор — Констан
тин Хилінський, який був віцемішстром Освіти при польському Уря
ді, обіцяв мені докторську стипендію з міністерства), а після приходу 
ісовєтської -армії в Західню Україну я дальше хотів залишитися при 
університеті.

Але до чіасу зорганізування «радянського» університету треба бу
ло десь приміститися на тимчасову працю. То було десь під самий 
кінець 1939, або на порозі 1940 року. Я -стрінув Заїкина, який поін
формував мене про відкриття еовєтською владою львівської політех
ніки, де в наслідок «українізації» було запотребування на лекторів 
між іншим і української мови для польських і жидівських студентів. 
Він сам уж е зголосився на лектора й радив мені зробити те саме, 
доки не відкриється можливість праці при організованому на совет- 
ський лад університеті. Наскільки собі пригадую, Заїкин був лекто
ром не української, а московської мови. Я дійсно послухав його по
ради, зголосився на політехніку й був яких пів року лектором укра
їнської мови головко для польських і жидівських студентів агроно
мічного й лісового Відділу львівської політехніки. Коли я згодом пе
рейшов іна црацю в університет, треба було зрезиґнувати з лектор
ства при політехніці, бо в наслідок колідування годин праці не мож
на було вдержатися тут і там на довший час. А поз а тим мені, істо
рикові, не було цікаво працюзати в мовному секторі.

Відносини між мною й Заїкиним видавалися якнайкращі. Одного 
разу ми вийшли з будинку політехніки при вулиці Льва Сапіги з на
міром іти кожний до свого дому. Тим часом Заїкин взяв мене друж
ньо попід руку й почав вести бічними вулицями Льва Сапіги в око
лицях вулиць Глибокої й Потоцького. На мій запит, куди ми йдемо, 
він відповів, що тут недалеко має зайти в одне місце. А за хвилину 
додав, що недалеко находиться иовозорганізований клюб науковців, 
літераторів і взагалі робітників пера та що мені буде напевно цікаво 
піти туди. Після яких 10— 15 хвилин х о д у  бічними вулицями ми ввій
шли до віллі з гарними, досить коштовно умебльованими кімнатами. 
Нас привітав дуже ввічливо якийсь «товариш» Ровінський, якому
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Заїкин представив мене дуж е претєнсійно: «Маладой українскій учо- 
ш й». З поведінки Зажина в відношенні до Ровшського виходило до
сить виразно, що вони знаються уже дещо доївше. Говорили вони між  
собою 'московською мовою. Незабаром загрівся самовар, а на столі 
появилися порцелянові філіжанки й велика таца з андрутами (прав
доподібно ще залишки «панської Польщі»). При столі услугував один
з нечисленних львівських так званих старорусинів, яких іми нази
вали перед війною згірдливо кацапами. Розмову вели головно Заїкин 
і Ровінський на звичайні собі банальні теми, а я лише час від часу 
докинув щось з чемности. Нараз Заїкин підвівся і, зовертаючися до 
мене, сказав, що пригадав собі одну справу й мусить на короткий 
час вернутися на політехніку. Він прохав мене залишитися й поче
кати його.

Я залишився сам на сам з Ровінським, який почав випитувати ме
не про передвоєнне життя в капіталістичній Польщі. Згодом: тема 'по
чала звужувалися до політичних відносин як серед поляків, так і 
українців. Час від часу Ровінський старався сказати кілька слів ло
маною польською мовою (але не українською!), що виглядало дуже 
весело. Треба було, як то кажуть, держати фасон, іцоби не розсмія
тися. Поза тим з його уст чути було алькоголь. Роблячи враження 
розгубленої молодої людини, яка має більше «зіцфляйш», чим дійс
них здібностей та інтелігенції, я заявив, що політика ніколи мене не 
цікавила, та почав звертати розмову на тему наукової проблемати
ки головно із сектора античної доби й випитувати свого співбесідни
ку про успіхи совєтських дослідників на відтинку античности й кля- 
сичної філології. Незабаром я з укритим вдоволенням почав завважу
вати, що мій іспівібесідник починає нудитися у розмові зі мною. Тим 
часом .появилося у «клюбі» кілька осіб, а між ними й одна жінка — 
полька. Ровінський перепросив мене й, запрошуючи оглянути бібліо
теку «клюбу», пішов кокетувати з тою полькою. Я наблизився до 
бібліотеки й зразу побачив гарно оправлені томи Історії України-Руси 
М. Грушєвського з печатками. . .  Отців Василіян. На одній з полиць 
лежав досить недбало покладений (значить, що хтось мав недавно 
в руках!) машинопис якоїсь розвідки на кільїкадесять (яких 35, може 
40) сторінок. Я взяв у руки й мав уже покласти машинопис на міс
це, коли нараз мої очі завважили між записаними' рядками загально 
знане .прізвище — Шептицький. Поглянувши на наголовок на пер
шій сторінці, я прихапцем і не без збентеження перейшов скоро очи
ма записані рядки перших кількох сторінок. Я ледви міг зорієнту
ватися на протязі кількадесятьох секунд, що та, написана москов
ською мовою і місцями досить легким публіцистичним стилем, роз
відка про митрополита Кир Андрія представляє його як польського 
шляхтича — емісара, який у дусі валенродизму мав за завдання ши
рити Унію серед українського народу та тим шляхом реалізувати 
поступове латинізування, а в дальшій консеквенції й польщення 
українських народніх мас. Я зараз таки усвідомив собі більш-менш 
цілу ситуацію, а в голові майнули зловіщі слова: донос на старень
кого митрополита! Опанувавшися, я глянув ненароком у  сторону Ро-
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воїнського. Він не звертав на мене ніякої уваги й забавлявся з поль
кою. «Що робити?» — майнуло в голові — «викрасти маїїшноіпис і п о
відомити найближче окружения митрополита?» Розгоірячкована голо
ва почала працювати швидко, бо час минав і  треба було рішатися. 
Та холодний розум прийшов до голосу. Викрасти ‘машинопис означа
ло великий риск, бо Ровшнський міг це скоро заівтважити, знаючи, хто 
буїв у  кімнаті й оглядав бібліотеку. Залишалася отже тактика більш 
обережної й розумної дії. Заїкин не з ’являвся і це звільнювало мене 
в ід  морального обов’язку ждати на нього, тим більше в новоствю реній  
ситуації, коли його присутність була мені рішуче не на руку. Я по
клав машинопис на місце й ждав відповідного моменту. Користаючи
з топо, що Ровінський відійшов від польки й наблизився до мене, я 
похвалив його бібліотеку й ніби ненароком узяв у руки згаданий ма
шинопис із заіпитоїм, що це таке. Господар «клюбу» глянув на маши
нопис, зіморщиїв чоло й сказав солодкавим? голосом: «Сідайте й пере
гляньте ц е . . . »  А  згодом додав: «А може й від себе зможете дещо 
додати. . .  це, так сказати б, к любові матеріяли дискусійного поряд
ку». Я ніби з зацікавленням розкрив машинопис і згодом відповів: 
«Тут є кількадесять сторінок, а імені вже пора йти додому .. . мушу 
підготовитися на завтрашні лекції в політехнаці. Якщо бажаєте, я 
віїзьму цю .працю із собою додоіму й після перег лянення зараз таки 
завтра! вам її віднесу». Ровіїнський (подумав хвилину. Я почув, що кросв 
ударила (мені ,до голови, в якій роїлося від думок. Правда, я міг і без 
того машинопису повідомити найближче окружения митрополитам про 
донос, що в умовах совєтської дійоности кінчалося звичайно трагіч
но, але документ завжди промовляє за себе. Врешті прийшла бажа
на [мною розв’язка справи. Ровінський кивнув потакуючою головою 
й, звернувши на мене пронизливо очі, заявив: «Добре, але завтра 
«абязатєльно» ви маєте це звернути зі своїми заввагами». «Канєшно»
— запевнив я йоіго мішаниною українських і московських слів. М е-  
хаінічее потиснеіння руки господаря «клюбу» й я був уже ніа вулиці. 
Стараючися запам’ятати, де находиться «клюб», я поспішно звернув
ся у  сторону вулиці Льва Сапі ги, атакований різними думками й здо
гадами. «А що буде, коли Ровінський скаже про те Заїкиїну?» — май
нуло в голові. А дальше: «Яка ж  роля Заїкина в тому всьому . . .  чи 
це випадок, чи 'свідомо організоване діло . . .?» Треба було пригото
витися й на таку можливість та придумати хитрий вихід з положен
ня. Не було й мови про те, щоби йти додому. Треба було діяти, але 
як? Йти самому до митрополичої палати? Ні, це не добре! Отже? Ага, 
отці Ваісилііяни, з якими я знався. . .  отець Назаірко . . .  отець Лукань, 
ну й Т. Костру ба, який, був тоді в новіціяті та перебував у отців Ва- 
силіян при вул. Жовківіській, де розмістився «тимчасово» львівський 
Філіял Академії Наук. Ще насувалося одне питання: чи йти самому 
до монастиря й передати особисто через отців Василіян машинопис 
для (Найближчого окружения митрополита? Краще ні, обережність 
наказувала післати когось довіреного з машинописом. За мною ж  міг 
хтось (слідити. Але кого? Ага, Пріцак . . .  він повинен справитися з тим 
завданням!
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Не пригадую іообі вже докладно, як і де, я розшукав Ом. Пріцака. 
Досить того, що він зобов’язався віддати мені машинопис до- двадця
ти чотирьох годин. Ом. Пріцак доставив машинопис отцям Ваісилія- 
нам іцри вул. Жоеківській, а вони в свою чергу мали повідомити най
ближче окружения митрополита про те, як передвісник можливої 
акції зі сторони еоветчиків. Наступного дня Ом. Працак передав мені 
назад машинопис і  я відніс його до «клюбу».

На запит Ровініського, які маю заввагиі відносно згаданої «праці», 
я і в і д і ю в і в  простодушно з удаваним здивуванням, що її автор мабуть 
не зовсім зорієнтований у релігійно-церковних справах Західньої 
України. Бо митрополит Шептицькмй являється здекларованим «вос
точником», тобто сторонником східнього обряду, та є в опозиції до 
так ізваїного «заіпадництва», що пропагує наближення до латинських 
порядків у Церкві. Ровінський слухав мене уважно з напів прижму
реними 0 4 aivm й на закінчення моїх переконувань відповів повним 
здивування й  непевности запитом: «Дєйствітєльно?».

Шсля того я крутив йому голову, чи не можна би замовити через 
«клгаб» деякі і о с в є т с ь к і  видання з раннєісторичної й античної тема
тики. Господар «клюбу» радив мені зробити це через львівський Фі- 
ліял Академії. З  його міни я вичитав, що він махнув безнадійно ру
кою на мою «співпрацю», що, очевидно, мене тішило. Ще раз, чи два 
рази я заглянув до «клюбу», покрутив аж до знудження) голову Ро- 
вінському й перестав туди ходити під претекстом браку часу. Заїкин 
також нічого мені не говорлив відносно машинопису.

Після якогось часу він зник нараз з  горизонту. Згодом ми довіда
лися окружною дорогою, що його арештувало НКВ.Д за співпрацю
з польськими чинниками. Ніхто з нас не бачив Заїкина й пізніше, 
коли прийшли німці. Можна припускати, що він або був зліквідова1- 
ний, або помер у в’язниці. Коли вже за німецької окупації ми пору
шували ту тему із Т. Кострубо-ю, він (сказав мені, що Ом. Пріцак був 
настільки обережний, що навіть йому самому не виявив, хто передав 
через нього згаданий матеріял проти митрополита Кир Андрея. Знаю
чи стиль Заїкина, Т. Коструба, Ом. Пріцак і автор цих рядків не ви
ключали можливості*, що згаданий машинопис міг бути так чи інак
ше пов’язаний з його особою. Матеріял був опрацьований московською 
мовою, -головним тенором чого являлася скрайня нехіть до католи
цизму й Унії. Спрепарзваний фактологічний матеріял і подане істо
ричне тло до біографії й діяльности Кир Андрея за австрійських і 
польських часів нехай і з  публіцистичній формі свідчили про фахо- 
вість і гостроту пера автора того машинопису. «Науково»-популярна 
розвідка, приперчена демагогічно-публіцистичними «родзинками» з 
нахилом до актуалізування у напрямі новоствореної підсовєтської дій- 
сности еа  західіньо-українських Землях, свідчила про те, що автор 
уміє писати на замовлення.* Все ж  таки в наслідок браку абсолютної

* Повідомлена про те розвідка ОУН ствердила без усяких сумнівів дій
сну ролю «клюбу» Роваеського.
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певностіи питання авторства згаданого машинопису краще залишити 
невирішеним.

Після скомплектування науксвого й адміністраційного апарату роз
почато їв початках 1940 року працю на львівському університеті ім. 
Івана Франка. В тому самому приміщенні, де за часів польської оку
пації находилася Каїтедра Історії Польщі, розмістилася Катедра Істо
рії України, очолена Іваном Кріщ'якез:гчем. Коли почалося організу
вання Катедри Історії У країн::, тодішній х>ектор Марченко в порозу
мінні з  Ів. Крип’якевичем призначив мене до тої Катедри, де я ви
конував обов’язки асистента. Відношення Ів. Крип’якевича до мене 
було все сердечне й повне довір’я. Ми не раз пригадували собі перед
воєнні часи, а зокрема НТШ і Семінар Історії України при НТШ. 
Іноді Ів. Крип’якевич переказував дещо через мене Т. Кострубі, з яким 
я дальше зустрічався, хоча не так часто, як це бувало перед верес
нем 1939 року. В монастирі Отців Василіян при вул. Жовківській 'При
містився львівський Філіял Академії й дехто з партійних співробіт
ників Академії міг слідкувати за тим, чи хтось н ©покликаний з ’явля
ється часто в монастирському будинку. Ів. Крип’якевич заходив час
то туди, працюючи рівночасно в університеті й при львівському?' Фі- 
ліялі Академії, але з відомих причин ке міг контактув атися з Т. Ко
струбою, який був тоді в новіціяті. Хоча Крип’якевич старався бути 
загально усміхненим, то, хто його добре знав, міг завважити, що під 
маскою штучно усміхненого обличчя окривалося пригноблення з при
воду непевности цілої ситуації як у  загально національному, так і 
в особистому аспекті. На зовні відбувалася ніби «українізація» як 
Львова, так і університету з українськими вивісками й написами, 
частіше лунала українська мова (поруч московської!), щипали за сер
це 'такі терміни, як «Західня Україна» (замість зненавидженого «Ма- 
лопольска Веходня»), «братній український народ», почала виходити 
«Вільна Україна» — львівський часопис, назва якого викликувала
з часом шибенично-гумориістичні репліки (між довіреними нашими 
людьми, і т. д., але в дійсності поглиблювався з кожним місяцем не
вмолимий процес совєтизації (що включало в першу чергу москов- 
щення!) Львова, а в тому й університету. Так само було й на провін
ції. Такі наші люди, як Кирило Студиеський, Іван Крип’якевич, Ва
силь Сімович та інші були радше на експорт, щоб:и показати «украї
нізацію».

Коли я був сам на салі з Ів. Крип’якевичем, він не раз у довіреній 
і гПритишеній розмові та дружніх жартах зі мнош вживав з почуттям 
шибеничного гумору такі вислови, як «Вільна Україна за двадцять 
копійок», пов’язуючи нашу невідрадну національну дійсність з  наз
вою згадуваного часопису, або «старшобратський великий російський 
народ», «яснеє сонечко на Кремлі» тощо. Того роду розмови відбува
лися! у нього дома, де він мене нераз щиро гостив. В університеті він 
був для мене «товариш професор», а я для нього «товариш асистент», 
або «товариш Домбровський». Ів. Крип’якевич плянував випустити 
перший том «Університетського Збірника» з рамени Історичного Фа



10Ó О Л Е К С А Н Д ЕР Д О М Б Р О ВС Ь К И Й

культету й запросив мене дати якусь наукову статтю (мовляв «на
пишіть щось про скитів»), У зв’язку з тим (він оповідав меіні «на ве
село», як то дехто з наших західноукраїнських науковців писав стат
тю для згаданого Збірника так, що праця мала мериторично-мето до- 
лютічні основи передвоенного способу писання, а замість узгляднення 
марксистсько-ленінського підходу автор давав на початку статті ци
тат з творів* Леніна, або Сталіна. Совєтські чинники зразу не зверта
ли на це уваги. Щойно згодом зрозуміли що і куди, і відкидали такі 
прасці. З і згаданого Збірника нічого не вийшло, бо війна перервала. 
Були моменти, коли Ів. Крип’якевич з особливою щирістю зварював
ся мені із своїх сподівань. Його девізою було, як він мені іноді гово
рив, вдержати стан українського посідання на університеті, а таїм пе
режити московсько-совєтську окупацію і діждатися кращих часів. 
В 1940 і іпершій половині 1941 року він нераз сказав мєіні шепотом: 
« . . .  війна ще не закінчена», маючи на увазі сподіваний конфлікт 
між Німеччиною і Советським Союзом. Пізніша політика гітлерів
ської кліки розвіяла наші надії. Коли я бачив Ів. Крип’якевича в ос
таннє перед від’їздом на Захід на розі вул. Руської й Бляхарської, 
він мені сказав: «Ви ще молоді . . .  виїжджайте з родиною на Захід 
й робіть «там» те, чого ми тут не зможемо робити, а я старший зали
шаюся, бо ж  хтось мусить вдержати стан українського посідання у 
Львові». Я обняв його й ми розцілувалися. Після того він скоро ві
дійшов мабуть тому, щоби я не завважив його хвилювання. Я ст/ояв 
ще хвилину й вдивлявся у постать дорогого учителя, аж поки воїна 
не зникла на закруті. Іван Крип’якевич вважав мене не лише .своїм 
асистентом в університетсько-адміністративному аспекті, але й сво
їм учнем у  ширшому, академічному розумінні ш ш о того, що я спе- 
ціялізувався у ділянці античної історії й ранньої історії України, 
а він був опеціялістом на відтинку козацько-гетьм-ансБікої доби. Не 
лише його виклади в Семінарі Історії України при НТШ, але й його 
часті консультації в історіографічно-методолоігічному аспекті, якими 
він мені служив, а дальше моя співпраця з ним на університетсько
му терені при організуванні Катедри Історії України львівського! уні
верситету та особисто-дружні зв’язки загально наукозого порядку 
пов’язали мене близько з його особою. Крім того судьба пов’язала 
мене ближче з одним нашим передовим ученим — Ярославом Па
стернаком, про що буде мова пізніше.

Піїсля відновлення діяльности Катедри Античної Історії я, як особ
ливо зацікавлений у тій ділянці, зразу попросив перенести мене ту
ди, де я почав був виконувати обов’язки асистента. Професором Ка
тедри іменував ректор нашого дослідника античної історії, також ко
лишнього ученика К. Хилінського. Микиту Думку. Адміністративним 
завідувачем Катедри став комунізуючий поляк, доцент К. Маєвський, 
спеціяліст кляісичної археології. При Катедрі був ще доцент Пасту- 
шин, наша людина, та один жид, який перед самою війною здобув 
докторат і згодом) працював у характері доцента. До моїх компетен
ций належали: бібліотека Семінара, замовлюваїння нової літератури
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з ділянки аінтичнюї історії, головно ооветськжх публікацій через де
канат, консультації для студентів відносно добору літератури пред
мету та іпоіміч у  веденні просемінара й семінара. На запрошення К. 
Маєвіського я виголосив на Семінарі низку викладів про Північне 
Дричоріню'мо'р’я їв античній добі (популярно сказавши — про антич
ну Україну) та про античну історіографію, де находяться звідомлен- 
іня, описи й згадки про східню Европу, а зокрема про землі України. 
Крім того я брав активну участь у наукових засіданнях працівни
ків Катедри й виголосив дві доповіді з ділянки ранньої історії Укра
їни. Мені обіцяв декан Факультету, що резюме моїх доповідей будуть 
вислані до «Вестника Древней Истории» й там поміщені в відділі 
«Матеріяли й доповіді». Це між іншими матеріялами мало бути ,на 
показ, як працює «новозоргакізований радянський університет у  
звільненій від панської Польщі Західній Україні» — як мене запов
нював також ректор Биченко, який прийшов іна місце першого ректо
ра —1 Марченка. Та воєнні дії між Німеччиною й Советським Союзом 
перекреслювали все те.

При Катедрі Середньовічної Історії почав працювати з приходом 
<юовєтської влади наш історик старшої генерації, Омелян Терлецький, 
а дотеперішній професор — поляк, Е. Модельський залишився при 
Катедрі Допоміжних Наук Історії й, я;к то кажуть, висів у повітрі, 
яік Твардовський на павутинні. Лихо полягало в тому, що « і декан 
історичного факультету, ;ні ректор, ні навіть Наркомат Освіти не м а 
ли належного зрозуміння для того роду Катедри з такими дисциплі
нами, я ік  дипломатика, геральдика, сфрагістика, вважаючи їх «за
лишками буржуазної науки». Катедр у новітньої історії (якою заві
дував за Польщі Адаїм Шельонґовскі) очолив новоприбулий із схід- 
ніх Земель партієць Скоба, а йото асистентом став маґістер прав (сік!), 
який до того не володів навіть добре українською мовою. Зустрічаю
ч и м  зі мною іна університетському корит ар і, він отаївив усе стерео
типне питання: «Ну, що слихати» (обов’язково з' «ну»!). На місце по
ляка Козловеькюго Катедр у археології очолив Я. Пастернак, а ви
клади цро доікляюове суспільство вів колишній старший асистент 
Коз лаврського, a згодом за совєтської влади наш доцент, Маркіян 
Смішко. Клясичну археологію репрезентував колишній адюнкт поль
ського професора, Булянди, а відтак за совєтських часів наш доцент
— Старчук. Отже обидва — українці. Деканом історичного факуль
тету й заразом викладачем марксизму-ленінізму був парті єць Брагі- 
нець. Він «викладав» поганенько, базуючися на «самій ґлавній» че
твертій главі Історії ВКПб. Це був тип примітивного й жорстокого 
дядька, який нагадував радше волосного писаря, або економа на се
лі, а не університетського професора. Наскільки мені відомо, декан 
Брагінець цікавився на університетському терені персоналіями окре
мих людей (компетенції спец-відділу!) і . . .  деякими дівчатами. Май
ж е що друге речення починав з «вот». Для нього партійний квиток 
означав багато більше, чим судьба цілого українського народу, не 
зважаючи на те, що він був «тоже українец».
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Користаючи з того, що поміщення Катедри археології находили
ся у сусідстві Катедри античної історії, я чаїсто перебував довгими 
годинами в кабінеті Я. Пастернак а й вів з ним розмови на археоло- 
гічнонранньоі сторичні теми, головно в аспекті давноминулого земель 
України. Не обійшлося тут без динамічних дискусій і полемік, бо я 
базувався головно на писаних джерелах, а сл. пам. Я. Пастернак на 
археологічних знахідках, що не завжди говорили те саме в аспекті 
фактологічного матеріялу та інтенретації явжц і  фактів, включаючи 
кінцеві висновки. Все ж  таки я багато дечого навчився під час зга
даних розмов. Я. Пастернак познайомив мене в загальному з техно
логією археологічних розкопок та обіцяв запросити мене як скито- 
лога до наукової експедиції, коли йому доведеться у майбутньому 
переводити розкопки пам’ятників скито-сарматської доби. Це мала 
бути для мене нагода зустрінутися на практиці з технікою археоло
гічних розкопок. І знов війна всьому перешкодила. В мене не раз 
було таке враження, що Я. Пастернак хоче мене немов перетягнути
зі сектора античної історії до археології, тим паче, що на терені схід
ної Европи, а в тсіміу й Північного Причорномор’я, одна ділянка за
зублювалася з  другою як у  хронологічному, так і в тематичному ас
пекті. Бо ж  історик античного Північного Причорномор'я мусить ко
ристуватися не лише писаними джерелами, але й інвентарем, вико
наним археологами. Під час совєтської окупації Львова ми обидва
з Я. Пастернаком ділилися спільно нашими радощами й смутком. 
Не раз заходив я і до Катедри історії України, щоби відвідати Ьв. 
Крип’якевича, якого асистентом я був на самих початках. Крип’я
кевич називав мене жартівливе «дезертиром», натякаючи іна те, що 
я залишив асистентуру при Катедрі історії України й перейшов до 
катедри античної історії. При довірочних розмовах сам на сам він 
не рай зварювався мені про труднощі, що їх іноді мзав з партійними 
університетськими чиновниками. Але й не всі партійці були погані. 
Між ними траплялися не раз гарні люди, щирі українці, які стара
лися у міру своїх скромних можливостей допомогти] галицьким укра
їнцям, перестерігаючи не одного з наших місцевих науковців перед 
акцією зі сторони НКВД. Довідавшійся про небезпеку, не один наш 
науковець щезав нагло з університетського терену в самих початках 
совєтської окупації та опинявся по «тому боці» за Перемишлем. 
В кожному разі ні Скоба, ні Брагінець до тих гарних наших земля
ків зі Східньої України не належали.

Після вибуху німєцько-совєтської війни й приходу німців до 
Львова університет закрито, бо в інтересі нового окупанта не було 
продукувати молодої зміни нашої провідної верстви. Довідавшийся 
між нашими істориками на терені НТШ (наскільки собі пригадую 
й від нашого історика Карпиінця) про можливості відновлення німець
кою .владою діяльности Міського й Державного Архіву у Львові, я 
робив відповідні кроки й був прийнятий до Міського Архіву в ха
рактері першого раїнґою бібліотекаря Архіву. Карпинець був прий
нятий до Державного Архіву. Коли виявилося з часом, що я не ма
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тиму можливостей науково-дослідної праці при Архіві, бо, згідно
з німецькими планами місцеві історики й архіварі мали бути лише 
допоміжною силою для підготовки відповідних елаборатів німецьким 
дослідникам у дусі традиційного німецького Drang naoh Osten, я по
кинув працю в Архіві і згодом виїхав до Праги робити докторат. 
В самих іпочатках німецької окупації, коли видавалося, що українці 
матимуть принайменше можливість повної культурно-освітньої ді- 
яльности, Василь Сімович звернувся до мене з пропозицією написа
ти підручник античної історії з узглядненням історії Північного При- 
чорноморя {античної України) для користування з  середніх школах. 
Я розпочав працю, але скоро виявилося, що німці не мають у плані 
відкривати українських шкіл на ширшу скалю. Треба було отже 
відложити й писання підручника античної історії, як неактуальне 
діло.

Познайомившися у Празі з В. Щербаківським, ми обидва не раз 
висиджували досить довго на лавочці при Вацлавській площі й дис
кутували на різні теми ранньої історії України. Раз навіть присіявся 
до нас Дмитро Дорошенко, вертаючись з УВУ, заінтригований дина
мічною дискусією та енерґійними жестикуляціями руки Щербазов
ського. З початку я плянув'ав робити докторат на Карлов ому універ
ситеті, але Дмитро Івіанович (Дорошенко), Щербаківський і  Слюса- 
ренко промовили мені до «патріотизму», а представник адмішстра- 
ції УВУ, Росіневич, вимахував мені перед носом своєю товстою ру
кою, мовляв, чи мені не соромно йти в чужий університет, коли під 
носом є свій. Так я і став доктором УВУ в початках 1943 року. По
вертаючись ще до згадуваних переконувань мене, в одному не мож
на не признати полковникові Росіневичу (був активним гетьманцем 
на терені Праги) рації. Він, між іншим, сказав таке: найважнішою 
справою є не те, з якого університету походить диплом, а іменно те, 
що собою інтелектуально представляє власник того диплому й що 
він може із себе дати в майбутньому для- української й загально сві
тової науки, чи для нашої національної справи. їдучи до Праги, я 
віз зі собою листи: вед Ів. Кр-ип’якевича для Д. Дорошенка* а в;ід Я. 
Пастернака для В. Щербаківського й директора музею у  Празі, п. Не- 
уступноіго, давнього чеського приятеля Я. Пастернака з часів його 
побуту в Празі. Так то зачалося від передавання листів, а скінчило
ся майже несподівано для мене докторатом. . .  з УВУ.

По дорозі назад з Праги через Відень до Львова я відвідав Від
діл античної історії й археології віденського університету та мав дов
шу розімову з представниками тих Відділів і запрошення габілітува- 
тися на віденському університеті. Ще сердечніше запрошення від
носно табілітації й згодом праці в характері доцента мав я від ком
петентних університетських кругів Майнцу вже після закінчення 
війни, коли я перебував з родиною у переселенному таборі Майнц- 
Кастель коло Вісбадену й ходзів частенько через міст на Райна на 
французьку зону — до Майнцу, щоби користати з тамошньої бібліо
теки. То- був час напружених відносин між Америкою й Совєтським
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Союзам та діяння таїк званого «повітряного мосту», яким Америка 
комунікувалаоя з Берліном. З огляду іна непевну, як здавалося, си
туацію, я відмовив університетським кругам Майнцу й івиїхав «на 
вільну землю Вашінґтона». Як відомо, університет у Майнці заложе
но В/ XV столітті, закрито в почата ах XIX століття й відновлено за
раз ж е іпісля Другої світової війни в 1946 році, як Університет ім. 
Івана Ґутенберґа. Таму то компетентні університетські чинники під
шукували відповідних кандидатів на професорів, доцентів і т. д. То
му, що Майнц був досить знищений воєнними діями, мені пропоно
вано нараді одну кімнату для моєї родини можливо недалеко універ
ситету. Я мав вийти з  табору «Ді-Пі» й перейти на німецьку еконо
міку. Після габілітації я мав залишитися при університеті. Зрезиґ- 
нувати зі статусу «Ді-Пі» й допомоги УНРРИ, перейти на німецьку 
економіку, а ще важніше залишатися у Німеччині в часі непевної 
ситуації — це й були мотиви, які заставили мене їхати «до Амери
ки». Сьогодні, з перспективи часу й життєвого досвіду, вважаю зга
дану імою .відмову одним з головних промахів, зроблених у моєму 
житті.

Хай мені це буде прощено! Я приїхав до Львова з Відня десь 
в середині 1943 року, коли вже можна було передбачити упадокі Ні
меччини. В тому ж  році, якраіз перед моїм виїздом до Прати, ми по
ховали на Личаківському цвинтарі незабутнього Теофіля Кострубу 
(овященика-монаха, о. Теодосія, ЧСВВ). Безпосередньою причиною 
смерти була ампутація ноги й опух легенів, чого -не видержало зне- 
можене тіло. Мені припав сумний обов'язок прощати Покійного над 
відкритою могилою від Йото друзів, з яких один, Я. Пастернак, як- 
раїз стояв біля мене, переживаючи глиібоїко останнє наше прощання
з Ним. Зараз за інаїми стояв Ом. Пріцак, ще один з Його друзів, а там 
дальше представники нашої науки й ті, які особливо любили По
кійного за його .працю для народу й великі християнські чесноти.

Після повороту до Львова я примістився тимчасово1 на працю дри 
Відділі Культури й Освіти Українського Центрального Комітету. Со- 
вєтська армія наближувалася що раз то більше до Збруча. Треба бу
ло відкласти наукову роботу й готовитися на мандрівку в напрямі 
Заходу. Валіза з моїми документами, рукописами й бібліографічни
ми нотатками була заздалегідь спакована. Це було наїйважнііше за
раз після маленького, півторарічного Андрійка й моєї дружини. Про 
інші речі я не дбав. Правда, залишилася моя бібліотека, але брати 
ї ї  з і собою ібуло не під силу. А зрештою не час було жалувати за ро
жами, іколи горііли ліси. Що мені бібліотека, коли я був змушений 
Залишати щось на багато дорожчого й ціннішого моєму серцю —1 
мій рідний Львів, мою Україну, ту благословенну Землю, просяклу 
кров’ю, потом і сьозами безчисленних українських поколінь, почав
ши від праісторичної безодні віків аж по сьогоднішній день. Я їхав 
на Захід і проти надіії сподівався вернутися назад. Не так сталося.. . 
Але історія має різні, не раз несподівані свої закрути, які реалізу
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ють іноді те, що ще вчера видавалося нездійсненим — ф антастич
ним. Тому я дальше надіюся нехай і проти надії!

В наведених моїх публікаціях читач знайде деякі подробиці, про- 
мовчані в да(ній мемуарній статті, шоби її не обтяжувати балястом 
другорядного матеріялу.

1. Теофіль Коструба, «Свобода», 1—2 квітня 1953, ч. 78—79.
2. До історії львівського університету в 1939—1941 p., «Київ», I960, 

ч. 2, стор. 31—36.
3. До історії Міською Архіву Львова, «Київ», 1961, ч. З, стор. 35—38.
4. Пам’яті І. Крші’якевича, «Свобода», 16 травня! 1967 (До того нале

жить ще «Свобода» з 19 травня 1967, ч. 91 зі спростованням «Дру
карський чортик» на стор. 3).

5. Ярослав Пастернак, яким я його знав, «Свобода», 17 грудня 1969,
ч. 230.

6. Pamięci polskiego uczonego, ,,Nowy Światcc, 13 stycznia 1970.

Чи Ви вже стали фундатором «Українського Історика»? Просимо 
складати пожертви на Видавничий Фонд УІТ. Дальша розбудова 
історичного журналу і поява фундаментальних праць з різних 
ділянок української історії великою мірою залежить від Вашої

допомоги.

СТАВАЙТЕ БУДІВНИЧИМИ УКРАЇНСЬКОЇ 
ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ!


