
Наші ювілеї

З нагоди 85-ої річниці з дня народження і 60-ої річниці науково- 
академічної діяльности пані професор д-р Наталії Полонської-Васи- 
ленко, одної з найвизначніших сучасних істориків, заступника голови 
Українського Історичного Товариства, члена Редакційної Колегії 
«Українського Історика», найсердечніше вітаємо Вельмидостойну Юві- 
лятку та складаємо Її наші найкращі побажання.

З нагоди 80-ої річниці з дня народження заслуженого українського 
історика професора Володимира Міяковського, члена Українського 
Історичного Товариства, співробітника «Українського Історика», ди
ректора М узею-Архіву Української Вільної Академії Наук у ЗДА, 
найщиріше вітаємо Достойного Ю вілята та складаємо Йому наші най
кращі побажання.

У права Українського Історичного Товариства 
Редакційна Колегія «Українського Історика»

*

В асиль  О м ельченко

НАТАЛІЯ ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО
(З  нагоди 85-ої р іч н и ц і з  д н я  народж ення  

і 60-ої р ічн и ц і на уко  во -академ ічної діяльност і)

Цього року ми відзначаємо 85-ту річницю з дня народження і 
60-ту річницю науково-академічної діяльности одного з вінка славних 
і дорогих для нас сеньйорів української історичної науки проф. д-ра 
Наталії Дмитрівни Полонської-Василенко. Поважний вік, але хто 
читав останні її праці, не повірив би, що автор їх має 85 років, на
стільки вони повні ж иття і молодої душевної енергії.

Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко народилася 31 січня ст. 
ст. 1884 р. у м. Харкові, але все її життя від 1889 p., аж  до еміграції 
в 1943 p., зв’язане з м. Києвом. Там, 1901 р. вона закінчила Ф ундук- 
ліївську Ж іночу Гімназію, курс Історично-Філологічного факультету 
Вищих Ж іночих Курсів, а 1913 р. одержала диплом 1-го ступня Уні
верситету св. Володимира. В 1912—1915 p.p. була асистентом при ка- 
тедрі історії Росії та методики історії на Київських Вищих Ж іночих
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Курсах, водночас викладаючи історію в кількох київських жіночих 
гімназіях (починаючи з  1910 року).

1915 р. Наталія Дмитрівна склала магістерські іспити, а 1316 р. 
стала приват-доцентом Університету св. Володимира з дорученням 
читати обов’язковий курс археології і завідувати Музеєм Археології 
Університету.

1920 р. в Україні большевики провели реформу високих шкіл: 
університети були ліквідовані. Одночасно були ліквідовані жіночі 
курси, Інститут Географії. Залишився лише Інститут Археології, 
який зняли з державного бюджету й перевели на «самоокупаемость», 
цебто на утримання за  рахунок оплати за слухання курсів. Фактично 
створилися такі умови, що праця в Інституті була безплатною. Народ
ній Комісаріят Освіти не міг знайти відповідного місця для Інституту, 
який не відповідав його схемам, а тому його перекидали з одного 
відомства до іншого. Нарешті, він був прикріплений до науково-до- 
слідчої катедри історії мистецтва (головою її був академік Ф. І. Шміт). 
Не зважаю чи на матеріяльні труднощі Інститут був важливою уста
новою, де викладалися дисципліни, яких не було в  казенних ВУЗ-ах, 
і з нього вийшло багато дослідників мистецтва, археології, етнографії. 
Н аталія Дмитрівна викладала в цьому Інституті курси археології і 
ввесь час була його вченим секретарем.

1920 року Наталії Дмитрівні пропонували катедру археології Перм
ського університету, але вона відмовилася, так само, як 1922 року 
відмовилася від катедри історії мистецтва в Азербайджанському уні
верситеті (в Баку). В 1927—1931 p.p. Наталія Дмитрівна була профе
сором Київського Художнього Інституту. Лише року 1940 Наталія 
Дмитрівна дістала можливість відновити професорську діяльність у 
Київському Державному Університеті.

На еміграції Н аталія Дмитрівна була професором Українського 
Вільного Університету в Празі (з 1944 р.) і в Мюнхені, де викладала 
історію України, а в 1946 р. — професором Української Православної 
Богословської Академії в Мюнхені, займаючи катедру історії україн
ської Церкзи.

Наукова діяльність проф. Полонської-Василенко розпочалася в 
1909 році, коли вона працювала над дослідженням вотчинного архіву 
кн. К уракіних і .Чічериних, що знаходився тимчасово в Києві. Того ж  
року було надруковано її перші науково-популярні статті в збірнику 
під редакцією проф. М. В. Довнар-Запольського: «Русская история в 
очерках и статьях», т. І, (вийшла з позначенням 1910 рік), Москва. Там 
було надруковано три статті Наталії Дмитрівни: «Источники, про
исхождение и состав „Руской Правды”», «Сельское и городское населе
ние древней Руси» і «Степняки».

3 1909 року Н аталія Дмитрівна працювала в Київському музеї й 
брала участь у розкопах відомого українського археолога В. Хвойки 
у Білогородці (коло Києва). Цим розкопам присвячена її стаття: «Ар
хеологические раскопки в Белгородкэ», яка була надрукована в «Тру-
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дах. .XV Археологического Съезда, в В. Новгороде». На тому ж  з ’їзді 
в Новгороді вона виголосила допо-зідь.

В 1913 1914 роках появляється великий «Культурно-истори
ческий атлас по русской истории ск падений Наталією Дмитрівною під 
ред. М. В. Довнар-Заполі. ського. Цей атлас був призначений для учнів 
середніх шкіл. На 120 таблицях «in folio» вміщено понад 1000 знім
ків з пам’яток старовини, починаючи з палеоліту до середини XIX 
століття: архітектура, одяг, прикраси, зброя, церковне начиння, пись
менство, побутові речі, мистецтво. В кожному з трьох випусків знач
на частина^була приділена культурі України, а український килим 
т. 3E. Полуботківський дано на окремому аркушу, в фарбах. До таб
лиць подано докладні пояснення.

Український характер видання атласу не сподобався російському 
міністерству освіти, і він не був допущений до шкільних бібліотек, 
одначе оув широко розповсюджений, навіть поза межами України.

1916 року Наталія Дмитрівна працювала в Москві під керів
ництвом відомого археолога В. Городцова.

Починаючи з 1913 р. основне місце в праці Наталії Дмитрівни займа
ють досліди над історією України. З 1914 р. вона працювала в архі
вах України й Росії, визбируючи матеріяли для своєї монументальної
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праці Заселення Південної України в X V III столітті. З  1924 до 1943 
(з перервою в 1934— 1937 р.р., коли зліквідовано майже всі гума
нітарні установи Академії, а їх  наукових співробітників, в тому числі й 
проф. Полонську-Василенко, звільнено) Н аталя Дмитрівна була стар
шим науковим співробітником Української Академії Н аук у Києві, 
працюючи спочатку як  співробітник з окремим дорученням при 
катедрі акад. Багалія, а далі в Комісії Соціяльно-Економічної історії 
України XVII—XIX ст., як  учений секретар Комісії {головою її був 
акад. Багалій), а потім в Інституті історії України. В Академії Наук 
вона досліджувала історію Південної України та Запоріж ж я, а та
кож  працювала над історією славнозвісної Києво-М ежигірської пор
целянової фабрики, якій  присв’ятила дві монографії, оперті на архів
них матеріялах: Робітництво на Києво-Меж игірській фабриці й Киє- 
во-Межигірська фабрика, що не побачила світу (загинули під час ІІ-ої 
світової війни).

Н аталя Дмитрівна пращовала не тільки в архівах Києва, Харкова, 
Катеринослава (Дніпропетровська), Одеси, Москви, а також  у таких 
архівах, як  кримські архіви Симферополя та Теодосії. Деякі з цих 
архівів загинули під час революції і останньої війни, і тому праці 
Наталі Дмитрівни, уґрунтовані на цих матеріялах, мають особливе 
значення. Наслідком цієї роботи була низка статтей з історії Запо
р іж ж я та Південної України. З  них головні: «З історії -останніх часів 
Запоріжжя» (Записки Іст. Ф ілол. Від. ВУАН, 1926, кн. IX). На під
ставі архівних джерел, стаття вносить нові деталі в боротьбу росій
ського уряду з самоврядуванням Запоріж ж я; «Маніфест 3 серпня 
1775 року в світлі тогочасних ідей». В цій ж е статті звертається 
увагу на глибокі протиріччя в мотивах ліквідацій Січі (надрук. там же, 
кн. XII, 1927); «Майно Запоріжської старшини, як  джерело для ви
учування соц.-економ. історії Запоріжжя» (надрук. в Праці Комісії 
для виучування соц.-економ. історії України, т. 1, 1932). На підставі 
обширного матеріялу в статті подано досить докладну картину Пів
денної України перед скасуванням Січі: побуту старшини, її маєтко
вого стану, кількості зимовників, в цих зимовниках — голів коней 
та різної худоби, стан господарства — число скирт хліба, число най
маних робітників, розмір будинків, їхнього майна, готівки, що знайшли 
в старшини, обліків, тощо. До статті додано обширний документ: ре
єстр конфіскованого майна. Крім цього, наслідком цієї роботи була 
двотомова монографія (на 40 друкованих аркушів) про заселення 
Південної України у XVIII ст. 1-ий том видала р. 1955 УВАН у СІЛА 
в «Annals», том IV—V: «The Settlement of the Southern Ukraine» (1750— 
1775)». Року 1960, ця праця була перевидана в двох частинах укра
їнською мовою Українським Вільним Університетом у Мюнхені. Ру
копис 2-го тому цієї монументальної праці, що охоплює добу після 
зруйнування Запорізької Січі, був вивезений в 1941 році, під час 
евакуації Академії Наук УССР, до Уфи, і доля його невідома. Та
кож  невідома доля документальної збірки матеріялів до історії за
селення Південної України XVIII ст. (З томи).
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1940 р. Наталія Дмитрівна, після оборони дисертації Заселення  
Південної України в середині X V III ст. в Інституті Історії Академії 
Наук СССР у Москві (в той час в Україні жадна наукова чи акаде
мічна інституція не мала права цього робити), дістала вчений сту
пінь доктора історичних наук.

До цієї тематики повернулася Наталія Дмитрівна на еміґрації. Вона 
надрукувала низку статтей з історії Запоріж ж я та Новоросійської 
губернії, а саме: «До історії повстання на Запоріж ж і 1768 р.» (надр, 
в Науковий Збірник У ВАН  в США, ч. 1, 1952). В цій статті ставляться 
в зв’язок повстання сіроми на Запоріж ж і з іншими повстанцями на 
Лівобережній та Правобережній Україні. Приводиться зміст доку
менту, який, можливо більше не існує, про суд над повстанцями на 
Запоріжжі та місією Кологривова, що мав «вплинути» на запорожців 
агітацією й закликати до історичної свідомосги; «Останній кошовий 
Калнишевський (Вісник, СОЧСУ, 1954, ч. 2—3). В цій статті жвер- 
тається увагу на соціяльне та політичне розходження серед запо
розького козацтва, перед скасуванням Січі. З  нею зв’язана інша 
стаття: «Зруйнування Запорозької Січі» (Там же, 1955, ч. 7—8). Рівно
біжно зверталося увагу на Новоросійську губернію: «До історії першої 
Новоросійської губернії, 1764— 1774», (Науковий Збірник УВУ, Мюн
хен, 1956, т. VI). Головна увага в цій статті приділена «плану о засе
лении Новороссийской губернии» 1764 року, єдиному такого роду па
м'ятнику XVIII ст., в якому детально розроблено заселення губернії, 
як  розподіл землі, економіку країни і т. .п. Цей плян був діючим за
коном не лише в 1764—1774 p.p., а зберіг своє значення в наступну 
добу правління Потьомкіна.

Добі Потьомкіна був присв’ячений ІІ-ий том монографії про За
селення Південної України в X V III ст., який, як  згадано, був виве
зений під час евакуації з  Києва до Уфи і доля його невідома. З нього 
було надруковано декілька невеликих статтей: «Заселення Півден
ної України в XVIII ст.», (Чорноморський Збірник, Варшава, 1944 та 
Український Морський Інститут, Ж енева, 1947). Підсумки залюднен- 
ня були подані в статті: «Південна Україна р. 1787 (на підставі Атласа 
1787 p.). (Записки Іст-Філ. Відд. ВУАН, кн. XXIV, 1929 р.)

Основною ідеєю всіх цих праць з історії Запоріж ж я та Південної 
України було те, що Південна Україна з давніх часів була органіч
ною частиною України й такою залишилася в XVIII ст.: всупереч усім 
заходам російського уряду заселити її чужинцями, в ній увесь час 
переважало українське населення, і вона не перестала бути У кра
їною, не зважаю чи на офіційну назву «Новоросія».

На еміграції, позбавлена можливости користуватися архівами 
України, проф. Полонська-Василенко дещо змінює тематику своїх 
дослідів. Вона працює над проблемою взаємин між Україною кня
жої доби та Західньою Европою. Варта згадати декілька статтей з 
цієї тематики. Наприклад, про княгиню Ольгу надруковано статті 
в наступних періодичних виданнях: Гомін України, 1955, ч. 32; Віра 
і Культура, 1952, ч. З—4; Рідна Церква, 1954, ч. 4; Вісник  ООЧСУ,
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1955, ч. 10—11; Womens International Exposition, N. Y., 1955; The Ukrainian 
Reviewу London 1955, IV. Стаття «Київська Д ержава і Захід», надр, в 
В извольний Ш лях, Лондон, 1954, ч. 1; «Княгиня Романова Анна». 
Там же, 1954, ч. IX; «Ярослав Мудрий», в Рідна Церква, 1954, ч. 6; 
«900-річний ювілей Київського князівства», Сучасна У країна, Мюн
хен, 1954; «Евпраксія-Адельгейда» в Наше Життя, 1959, ч. 9; «Доч
ка Володимира Мономаха», там же, 1961, ч. 5; «Культура України- 
Руси за дохристиянської доби», Самостійна Україна, 1960, травень. 
Варта згадати декілька розвідок з історії Київської Держави й Києва 
та їх  взаємин з Західньою Европою, і серед них такі студії як: Київ  
часів Володимира та Ярослава (1944); Київська Держава і Захід  
(1954); французькою мовою: Les Relations I’Ukraine avec les Żtats europiens 
aux X — X III siecles. Paris, 1967; Початок держави Руси-України, 1962 
та інші.

Особливо треба відзначити працю Наталі Дмитрівни над історією 
нашої Академії, два томи якої опубліковано 1955—58 p.p., Мюнхен, Фор- 
шунґсінститут. Праця побудована на дж ерелах двох категорій: по-перше
— на друкованих джерельних матеріялах-звітах, плянах, вміщених в 
офіційних виданнях; по-друге, — особисті спогади автора. Праця 
має подвійний характер дослідження історії та мемуарів сучасника 
і поділена на дві частини: перша — боротьба за незалежність нау
кової думки Академії наук в 1918—1930 роках, і друга — агонія Ака
демії та повна перемога партії над нею в 1930—41 роках. Цей твір 
розкриває перед читачем нечуване знущ ання російсько-комуністич
ного режиму над українською наукою і її вченими в часі, коли вони 
мали змогу віддати всі свої сили на служіння своєму народові в 
умовах своєї власної державности. Писала цю працю людина, що не є 
тільки істориком Академії, але живим свідком, учасником всіх по
дій з нею зв’язаних. Додаток до неї є велика стаття: ЗНТШ, CLXXI1I», 
«Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків» 
А в уривках із своїх спогадів, наприклад про «Київ часів Зерова і 
Филиповича», Наталія Дмитрівна виявила себе взагалі досконалим 
мемуаристом.

Важливою проблемою, над якою працювала Наталія Дмитрівна 
на еміграції, була історія Української Церкви. В 1949 р. вийшов її 
скорочений курс, читаний в Богословській Академії в Мюнхені Історія 
Української Церкви.

Крім того вона склала для Церковно-Археографічної комісії при 
Апостольській Візитатурі в Мюнхені Нарис історії Української Церкви. 
Дуже цінна її монографія Історичні підвалини української автоке
фалії. В ажлива розвідка «Особливості Української Православної 
Церкви», опублікована в Українському Збірнику, 1959, ч. 14; теж  анг
лійською мовою The Ukrainian Review, 1959, No 8 та голляндською мовою 
Het christelijk Oosten en Hereniging, 1960, No. 3, Nitmegen, Holland. «Перші 
віки християнства в Україні», (Інформат. Листок Христ. Р уху , 1963, 
листопад) та інші.
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К ілька праць присвячено Хмельниччині: «Хмельниччина» (Кален
дар-Альманах, Мюнхен 1947; теж  Українські Вісті, 1948, ч.ч. З—26). 
«Переяславський договір» (За єдність нації, Лондон, 1955, ч. IV, 1955, 
ч. 1, 2). Рецензія: О. Оглоблин. «Украшськкнмооковська угода». «Укра
їнський літопис, 1954, ч. 2; «Переяславський договір 1654 р. в очах 
його сучасників» (Визвольний Ш лях, 1955, ч. IV); «Наслідки Пере
яславського договору в галузі духової культури» (Вісник, 1955, ч. 2). 
В цій статті показано, як  в наслідок Переяславської угоди багато 
українців, видатних фахівців, переходили до Росії й праця їх  та  
все ж иття зараховувалося до «російської культури».

Цінна праця «До ідеології „Історії Русів”», (В існик, 1956), та ре
цензія на «Історію Русів» за ред. О. Оглоблина (Наук. Зап. УВУ, 1957, 
ч. 1). В ній робиться спроба розш ифрувати «езопівську» мову «Історії 
Русів» і виявити правдиве ставлення автора (чи авторів) до історич
них подій.

Серед багатьох рецензій, важ лива низка оглядів книжки проф. О. 
Шульгина иЬ'шоіге а  Іа гііе, (Укр. Літер. Газета, Мюнхен, 1958, ч. 12; 
Віра і Культура, 1959, ч. 8; Наукові Зап. УВУ, 1960, ч. 3). Книга ця є 
дуже цікавим і складним філософським трактатом. Рецензія, яка роз
мірами перевищує звичайний огляд — це обговорення книги Розвиток 
науки в Українській РСР за 40 років, надр, в Українському збірнику, 
Мюнхен, 1959, ч. 16. Рецензія має 37 стор. В ній докладно виявлено 
фальшування історії цієї «імпозантної оцінки». Питанню фальш уван
ня історії советами присвячено «Нове фальш ування історії» (там ж ег 
1960, ч. 17).

З численних праць Наталії Дмитрівни треба згадати її загальну 
Історію України, над якою вона працювала багато років, та яка в 
скорому часі побачить світ. В цій праці, за  словами проф. Б. К руп- 
ницького, проф. Полонська-Василенко виявила себе «як прихиль
ниця В. Липинського і репрезентантка нового державницького на
прямку української історіографії. Її леяко і блискучим стилем напи
сана Історія є вже не історією боїв, с о ц і а л ь н и х  «розрухів», але скорше 
історією окремих видатних особистостей, при чім авторка не забуває 
підкреслити й еволюційний характер розвитку України — там, де 
еволюція мала місце». Ця цінна праця являється як  підсумок, або 
завершення усієї дотеперішньої наукової діяльности Наталії Дмит
рівни в одне ціле. Варто, щоб видавці подбали про видання Історії 
України, проф. ПолонськоїнВасиленко в її ювілейному році.

Окреме місце серед творів Наталії Дмитрівни належить її спо
гадам, переважно присвяченим видатним українським діячам остан
ніх 50 років, серед них А. Ю. Кримському, М. С. Грушевському, М. П. 
Василенкові, Л. М. Старицькій-.Черняхівській, С. О. Єфремову, М. 
Є. Слабченкові, М. К. Зерову, В. Е. Козловській та ін. В цих спогадах 
Наталія Дмитрівна виявила себе першорядним мемуаристом. До 
цієї групи її праць належать і меморіяльні та біотрафічні статті про 
С. Томашівського, Д. Дорошенка та ін.
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В останні роки Н аталія Дмитрівна зосередила свою увагу на пи
танні першого хрещення Руси, та князя Аскольда. Щ е в 1952 р. на
друковано було статтю: «Київський князь Аскольд і перше хрещення 
Руси» (Наша Культура, 1952, ч. 8). В 1961 p., Н аталія Дмитрівна, по
вернулася до цього питання: замітка в В ільній  Думці, Австралія, 
ч. 6, з приводу статті С. Парамонова: «Звідки ми, чиї ми діти», а 
пізніше в статті: «Початок держави України-Руси» (Визвольний
Ш лях, 1962, ч. IV, теж  в англ. мові (The Ukr. Review).

Аналізуючи літописні джерела, Н аталія Дмитрівна приходить до 
наступних висновків: 1 Хрищення 867 року було; на це вказують 
візантійські джерела. Можливо тоді ж  був у Києві перший митро
полит (можливо той Михаїл, якому ніяк не можна знайти місця за 
Володимира). 2. Відбулося це хрищення за Аскольда. Держава Асколь
да була великою та культурною, яка складала міжнародні договори, 
прийняла християнство. 3. Ж адного зв ’язку не мала Київська держава 
з державою Рюрика, яка охоплювала північно-західні землі. Таким 
чином — поняття спадщина Рюрика, «дім Рюрика», князі «Рюрико- 
вичі» до України не мають жадного відношення. Створена ця фікція 
літописцями, щоб надати єдности Київській державі, яка хилилася 
до розпаду.

З  проблемою Аскольда, зв ’язана праця: Дві концепції історії Укра
їни та Росії. Мюнхен, Вид. УВУ, 1964. Вона появилася також англій
ською мовою: Two Conceptions of the History of Ukraine and Russia. London, 
1968. В цій праці проводиться межа м іж  Україною та Великоросією 
й під цим кутом дається огляд історіографій України та Росії (царської, 
совєтської та еміграційної).

Не зважаю чи на важ кі умовини, в яких проходила її наукова 
діяльність, Н аталія Дмитрівна опублікувала біля 200 наукових праць, 
що становлять цінний вклад в українську історичну науку.

Проф. Н. Д. Полонська-Василенко була дійсним членом Київського 
Історичного Товариства Нестор а-Літописця (1912); Таврійської Вченої 
Архівної Комісії (1916); Церковно-Археографічної Комісії (Львів, 1944. 
Мюнхен, 1946); Українського Історично-Філологічного Товариства в 
Празі (1944); є членом Наукового Товариства ім. Т. Ш евченка (1947); 
Української Вільної Академії Наук (1948); Academie Internationale Libre 
des Sciences et des Lettres у Парижі (1953); Українське Історичне Това
риство (1965) та інших наукових установ і товариств.

Незадовільний стан здоров’я й важ кі матеріяльні умовини емігра
ційного життя не спинили науково-академічної діяльности нашого 
вченого. Доказом цього є її велика й плідна праця в УВАН (Істо
рична секція), в Українському Історичному Товаристві, НТШ (зокрема 
в Енциклопедії Українознавства), Церковно-Археографічній Комісії 
(1951 року вийшла в світ її праця Московська теорія НІ Риму в X V III— 
X IX  ст. ст.), Богословській Академії й в Українському Вільному Уні
верситеті (Декан Філософічного фак-ту).
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У студентів, які слухали її викладів, назавжди залиш иться в 
пам’яті яскравий і глибокий, а воднораз популярний спосіб викла
дання предмету. Проф. Полонська-Василенко вміє захоплювати слу
хачів, здавалося б, «сухим» історичним матеріялом, який в її пере
дачі оживає і наливається живою кров’ю. Розробляючи наукові проб
леми української історії, вона не відривається від громади, а живе 
з нею і тісно співпрацює. Це ж  її перу належать не тільки моно
графії, але й популярні статті в наших ж урналах і часописах.

85 років ж иття не послабили наукової активности проф. Полон- 
ської-Василенко, яка протягом 60 років наукової та академічної праці 
дослідила цілий ряд важ ливих явищ історії соціяльно-економічного» 
політичного і культурного ж иття українського народу, ввела в нау
ковий світ велику кількість нових матеріялів, безпосередньо здобу
тих нею з архівних джерел і піддала їх  суворій науковій критиці 
та оцінці, й цим зробила великий вклад у науку історії України.


