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50 років тому вкоротив собі ж иття в хвилях Дніпра блискучий 
історик українського мистецтва, один з найбільших на всю Україну 
знавців українського народного мистецтва, етнограф і музейний діяч, 
професор ряду високих шкіл, Данило Щербаківський. Він заподіяв 
собі смерть обдумано, не зопалу, а готувавшись до цього кроку досить 
довгий час, зібравши й полишивши документи, що свідчили про об
ставини, на які він хотів цим вчинком звернути увагу українського 
громадянства.

Данило Щ ербаківський вдався до цього трагічного вчинку, як  до 
останнього засобу, після того, як  всі інші зусилля в боротьбі з при
хованим наступом на українську культуру виявились марні.

Цей наступ почався на Україні, відколи усталилася на ній радян
ська влада; наступ приховано проваджено одночасно з показовими 
«досягненнями в національній політиці», як  от, запізнілим і недовго
тривалим періодом українізації, короткочасним досить вільним роз
квітом української науки, красного письменства тощо.

Данило Щ ербаківський, як  фахівець з культури українського на
роду і музейний діяч, знав доз а лаїттіту шшву сторону справи, знав, як 
нищилися в той самий час духові цінності українського народу — па
м’ятки мистецтва та історичні реліквії. Він знав — і намагався спи
нити це нищення.

Любов до свого народу, до його історії, побуту та його мистецтва 
виникла у Данила Щербаківського ще змалку.

Він народився саме 100 років тому — в 1877 році — в родині свя
щеника села Шпичинець на Київщині (тепер — Пошльнянського р-ну 
Ж итомирської обл.) і провів там дитинство вкупі зі своїм старшим 
братом Вадимом, згодом теж  видатним українським вченим. Ця місце
вість була свідком багатьох історичних подій, бачила і Хмельниччи
ну й Коліївщину. Батько Вадима й Данила, о. Михайло Щ ербаків
ський, був свідомим українцем, приятелював з діячами Старої грома
ди (Антоновичем, Рильським та інш.), був співробітником україно
знавчого журналу «Кіевская старина», що його видавала Стара гро
мада. Бабунія — мати батька, що рано овдовів — оповідала дітям силу 
казок, пісень, переказів і леґенд про давні дні і події. Діти, поки по
їхали вчитися в Гімназію, росли в селянському оточенні.
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Все це навчило їх любити й шанувати свій нарід і йото звичаї, та 
вплинуло на вироблення їхнього світогляду. Не поривали вони зв’яз
ків з рідним селом і пізніше і збирали там етнографічні матеріяли.

Данило Щ ербаківський закінчив Київську Третю гімназію 1897 ро
ку з золотою мед а лею, а 1901 року скінчив Історико-філо логічний ф а
культет Київського університету, де був улюбленим учнем проф. Во
лодимира Антоновича. Почавши під його впливом з наукової праці в 
українській історії та архелогії, Щ ербаківський скоро став працюва
ти переважно в етнографії та в дослідженні українського народного 
мистецтва.

Від 1902 року він працював у тісному зв’язку  з  директором Київ
ського Історичного Музею, Миколою Біляшівським, надсилаючи йому 
зібрані для музею матеріяли. В 1910 році Данило Щ ербаківський пе
реїхав до Києва і став штатним співробітником Історичного Музею — 
завідувачем Історичного та Етнографічного відділів. Щ ороку він їздив 
в експедиції по різним місцям України, збираючи нові матеріяли, і 
зібрав у  такий спосіб десятки тисяч експонатів. Для вивчення модер
ної музейної справи Щ ербаківський їздив за кордон, де відвідав ЗО 
музеїв у ряді західно-європейських країн.

Перша світова війна відірвала його від музею, але не від музей
ної роботи: бувши офіцером на Галицькому фронті, Щ ербаківський 
фотографував і намагався зберегти від знищення стародавні галицькі 
церкви та рятувати від полум’я  твори народного мистецтва — давні 
ікони, рукописні Євангелія, вишивки тощо. При першій нагоді він від
силав ці речі до Київського музею.

Повернувшись під кінець 1917 року до Києва, Данило Щ ербаків
ський 'брав діяльну участь у створенні Української Державної Акаде
мії Мистецтв; йога обрали на Наукового секретаря Академії. Потім він 
викладав там вперше створені ним курси Історії українського мисте
цтва та Українського народного мистецтва, далі працюючи в музеї.

Багато разів йому доводилося рятувати у вирі подій громадянської 
війни 1918—1920 pp. архіви та мистецькі збірки приватних колекціо
нерів. Врятовані матеріяли Щ ербаківському часто доводилось само
туж ки везти возиком до музею. Так само часто до музею зверталися 
люди, що мали збірки предметів старовини й мистецтва з проханням
— взяти тимчасово для зберегання ці речі, поки їм доведеться бути 
відсутніми з міста. Дехто з цих людей пішов у еміграцію і не повер
нувся, але і директор музею, Біляшівський, і Данило Щ ербаківський 
опікувались і далі цими речами, взятими на їхню відповідальність — 
на слово чести, без всякої документації.

В ті самі часи до Київського Історичного Музею звідусіль надхо
дили вісті про розтягання й нищення збірок предметів мистецтва та 
неоціненної історичної ваги архівів у родинних маєтках української 
шляхти та російського вельможного панства. Впадало в очі, що ініціа
торами безглуздого нищення бували частіше не місцеві люди, а зай
ди — большевицькі агітатори. Навесні 1919 р. большевицька влада на 
Україні видала декрети про націоналізацію всіх приватних збірок
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предметів мистецької та історичної вартости; їх мав перебрати Комі
саріат Освіти. Заборонено було навіть мати приватні бібліотеки.

©се це призвело до фактичного знищення великої кількости речей 
які, відібрані у власників, лежали довгий час навалені купами просто 
неба, під дощами, без догляду. Гинули мистецькі скарби, нищились і 
розтягались на папір архівні документи й книжки.

Данило Щ ербаківський знав про все це і тяж ко переживав нищен
ня дорогоцінних для історії країни та для історії народу матеріялів. 
Проте, все це можна було ще якось пояснити людським безглуздям та 
(неорганізованістю, загальною руїною в країні.

Але вж е й тоді видно було, що загальна тенденція радянського 
уряду України в національному питанні аж  ніяк не спрямована на 
підтримування української культури — починаючи з мови. Видавані 
большевицьким урядом газети не друкувались українською мовою; 
коли большевики захопили Україну в 1918 і в 1919 pp. офіційною мо
вою ставала знову російська мова, навіть пропаґандивні матеріяли 
для українського села друкувалися лише по-російському. Вживання 
в офіційних місцях української мови розцінювалось, як  прояв «петлю- 
рівщини». Досить було мати на стіні в  хаті портрет Ш евченка, щоб 
накликати на себе звинувачення в тій самій «-Петлюрівщині», в  «на
ціоналізмі», в «контрреволюції». Те саме почалося знову і в 1920 ро
ці, коли большевицька влада на Україні усталилася.

Одночасно з тим провадилася акція вивезення до Росії машин, зна
ряддя, всяких матеріялів — харчових продуктів. По селах України 
запровадили в 1921 р. «продналог» і вивозили хліб на північ, на до- 
могу «голодуючому населенню».

Далі видано було декрета про «вилучення цінностей з церков» — 
теж  «на користь голодуючих».

;На виконання цього декрету сгіеціяльні комісії Чека, а в 1922 р.
— ҐПУ, почали забирати з церков усієї України коштовні метали — 
срібні й золоті вироби. Чекісти обдирали церкви, реквізуючи й цер
ковне начиння, і ризи з ікон, і навіть срібні оправи з Євангелій. Вони 
також забирали навіть з музеїв коштовні й мистецькі речі історич
ного значення, як  напр., гетьманські булави, подарунки київським цер
квам од гетьманів — Хмельницького, Мазепи, від російських царів, 
і т. под., незважаючи на те, що спеціяльна інструкція цих комісій за
бороняла їм реквізувати предмети історичної й мистецької вартости 
і з церков, та навпаки, передбачала передавання таких об’єктів до 
музеїв.

Данило Щ ербаківський, з кількома іншими науковцями, противив
ся цьому грабункові, але мусів поступатися перед силою зброї. Проте, 
наступного 1923 року, він, узброївшись повноваженням од Головполіт- 
освіти УРСР, поїхав до Москви і таки домігся повернення назад на 
Україну коло 5.000 речей з числа тих конфіскованих коштовностей, 
які все ще лежали там, коли голод в країні минувся, часто поламані 
й понівечені молотом. Щ ербаківський примістив ці речі в Київському 
Історичному Музеї і створив цим чималий відділ давнього золотар
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ського мистецтва на Україні. (За кілька років по його смерті всі ці 
речі були забрані комісією з Москви і на місці потрощені на метал).

Ц я подія добре ілюструвала урядову політику винищування до
казів культурної творчости українського народу, а роля Данила Щер- 
баківського в рятуванні мистецьких скарбів української культури вже 
затаврувала його в очах комуністичних діячів (як, напр., керівні ді
ячі ЧК-ҐПУ на Україні Михайлик, Порайко і ін.), як  ворога.

Поряд зі збиранням матеріялів для Всеукраїнського Історичного 
Музею ім. Шевченка, як  став у ті часи музей називатися, Данило 
Щ ербаківський і опрацьовував їх, провадячи науково-дослідчу ми
стецтвознавчу роботу. Він, як  і директор музею, Біляшівський, був 
одним із самих перших дослідників, що вбачали в народних україн
ських декоративних виробах твори національного мистецтва. Щерба
ківський трактував народну творчість як дійсне, справжнє мистецтво. 
Всі його мистецтвознавчі роботи, які прокладали нові стежки в укра
їнській науці, були виконані з цим підходом, що лише згодом набув 
загального визнання. Щ ербаківський опублікував до трьох десятків 
праць, а по його смерті лишилося ще стільки само нескінчених або ли
ше розпочатих наукових праць.

Данило Щ ербаківський не був кабінетним вченим; він з початку 
революції викладав курси мистецтвознавства України не лише в Ака
демії Мистецтв, як  вж е було згадано, але і у Фребелівському інститу
ті, в Археологічному інституті, Архітектурному інституті та в інших. 
Опріч того він брав ж ваву участь у створенні ряду науково-дослідчих 
українських установ, як напр., Етнографічної Секції Українського 
Наукового Товариства, був ініціатором створення Секцій Досліджен
ня Поділля та Волині при Всеукраїнському Археологічному Комітеті 
та інш их установ. Він працював у Секції Мистецтв Українського Нау
кового Товариства, одночасно був Замісником Голови Всеукраїнсько
го Археологічного Комітету і головою його Мистецького відділу та брав 
участь у ряді комісій цього Комітету. Він готував молодих україн
ських вчених, керуючи семінаром для аспірантів при Катедрі Мисте
цтвознавства Всеукраїнської Академії Наук і провадив семінар «Сту- 
діо» в Історичному музеї. Поза тим Щ ербаківський щороку виїздив в 
експедиції по Україні, студіюючи й збираючи пам’ятки старовини та 
архівні матеріяли.

Він мав великий науковий авторитет і славу енергійного громад
ського працівника, безкомпромісово відданого улюбленій справі укра
їнського патріота і непохитно-чесної людини.

І на цьому ґрунті він знайшов свою загибіль.
У всеукраїнському Історичному Музеї ім. Ш евченка зібралось кіль

ка людей, що були пов’язані з ЧК-ҐПУ і діяли за вказівками цієї ор
ганізації. Головним з них був партієць Андрій Винницький — колиш
ній чекіст, випадкова людина, яка, не маючи навіть закінченої серед
ньої освіти, посідала адміністративну посаду Завідувача Музейно-Екс- 
курсійно-Виставочного відділу Київської Губернської Політосвіти. Він
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сам призначив себе на директора Історичного Музею після того, як  
Микола Біляшівський мусів полишити цю посаду через хворобу.

З  приходом Винницького обставини праці в музеї круто змінили
ся. Він «адміністрував», видавав безглузді з наукового погляду нака
зи, не рахувався з вимогами та особливостями музейної праці, зокре
ма по зберіганню зібраного в  фондах музею багатющого матеріялу.

Зібрані з любов’ю Щерба/ківським та Біляшівсьхим скарби точив 
шашель, їла міль, на них сідала п ліснява. . .  На консервацію від шкід
ників та на поточний ремонт збірок потрібні були великі кошти, по
трібна була дезінфекційна камера для масового протруювання (досить 
сказати, що одних лише українських килимів було зібрано в музеї до 
1.100 і їх усі псувала міль, з якою не встигали боротися). Винницький 
легковажив постійні намагання Щербаківського за кошти на утри
мання збірок музею та ремонт їх, і псування йшло де далі, то все гір
ше.

Десь у 1925—26 pp. неофіційний співробітник ҐПУ, який працював 
у музеї бібліотекарем — Антін Онищук, колишній народний вчитель 
з Гуцульщиіни, який був у політичному контакті з Винницьким, а та
кож Євген Дзбановський, пов’язаний з Винницьким і (прийнятий ним 
до музею на посаду вченого секретаря, почали розповсюджувати чут
ки про буцімто «некомпетентність» археолога Валерії Козлоївської і, 
особливо, Данила Щербаківського, про те, що, мовляв, Щ ербаківський 
«не вміє», або «не хоче» оберігати збірок музею від руйнування. По
троху почали йти чутки, ніби Щ ербаківський навмисне робить це, щоб 
понищити музейні фонди. Далі Онищук і Дзбановський почали «пе
ревіряти» стан цих фондів і складати акти про те, що зле консерву
ються збірки музею.

Тепер Винницький почав виказувати не абиякий інтерес до роботи 
Щербаківського в музеї і став часто заходити до нього, але коли за
ходила розмова про консервацію фондів, він радив вживати старих 
«випробуваних» засобів — нафталіни, гасу — то воно й поможе. А 
про модерні ефективні способи боротьби з шкідниками він не хотів і 
слухати.

Протягом 1926 року і щ е й 1927 р. Щ ербаківський пробував боро
тися, але в 1927 році він переконався, що громадська оіпінія вж е на
строєна проти нього. І він, і Козловська зверталися за підпертям до 
вчених з  інших установ, але почували, що до них стали ставитися з 
недовірою. А ректор І.Н.О., партієць Семен Семко, навіть не захотів 
їх  слухати. Тим часом Винницький викликав з Укрнауки — управ
ління всією науковою роботою при Наркоматі Освіти в Харкові — ре
візійну комісію, в складі якої мав бути той самий Семко.

Під час своїх екскурсій по Україні Щ ербаківський бачив, якими 
темпами всюди йде процес нищення пам’яток української старовини. 
Намагаючись звернути на це громадську увагу, він написав статтю 
«Культурні цінності в небезпеці!» (журн. «Ж иття і Революція» 1927,
ч. 1) описуючи це нищення й закликаючи охороняти те, що ще ли
шається.
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На цю статтю не було (відгуків. Данило Щ ербаківський розумів 
свою безсилість у  боротьбі з ворогом, який діє (прихованим способом. 
Він усвідомив, що нищення скарбів української культури є пляномір- 
ною дією, яку не можна зупинити звичайними засобами. І він бачив, 
що в процесі цього нищення його теж  запляновано спаплюжити, очор
нити його і як  науковця і як  громадянина. Лише який-небудь драстич- 
ний вчинок міг би звернути увагу громадянства на те, що діялось на
вколо.

І він вибрав самогубство, як  спосіб протесту — той спосіб, до яко
го вдаються тепер все частіше політичіні протестанти і на Сході і на 
Заході, роблячи це ще більше драматично — спалюючи самих себе. 
Так, у  Києві, протестуючи прати русифікації України, спалив себе в 
1968 р. Василь Макуха, а в 1969 р. — Микола Бреславський.

Данило Щ ербаківський, отославши поштою листи до кількох осіб, 
де він писав про неспроможність працювати далі в тій атмосфері, яка 
створилася в музеї через інтриги Винницького й Онищука, покінчив 
з собою увечері 6 червня. Поки знайшли йото тіло, Онищук твердив, 
що Щ ербаківський утік закордон з золотарськими виробами (видер
тими колись ним назад з Москви).

Смерть Данила Щерб&ківського сколихнула громадську опінію й 
викликала низку громадських протестів і вимог розслідувати всю 
справу й покарати винних.

А л е . . .  з часом все це пішло нанівець. Винницького лише викину
л а  з партії й зняли з посади в музеї, а Онищук працював у музеї ще 
довго; за наказами з Укрнауки музейні речі продавалися за золото 
на вивіз закордон, поки музей не розформували, розподіливши фонди 
по кількох інших установах і створивши декілька музеїв з того за
пасу, що його збирав Щ ербаківський з Біляшівським. Нарком Освіти 
Микола Скрипник через місяць по смерті Щербакізвського оголосив, 
що в нищенні фондів музею винуваті були всі науковці, бо, мовляв, 
ніхто не піднімав голосу проти того, а передсмертний лист Данила 
Щ ербаківського назвав контрреволюційним. Петицію 79 академіків 
Всеукраїнської Академії Наук до уряду УРСР з вимогою перевести 
подвійне слідство — кримінальне й громадське — Скрипник назвав 
«антирадянською вихваткою».

Могилу Щербаківського, похованого з великими урочистостями на 
території Лаврського Музейного заповідника в Києві на державний 
кошт, у  1934 році, за Павла Постишева, зарівняли з  землею і його зга
дувано довгі роки не інакше, як «буржуазного націоналіста».

Лише в 1960-их роках про нього знову почали згадувати на Укра
їні, як  про видатного вченого, а його архівом, що зберігається в Нау
ковому Архіві Інституту Археології Академії Наук УРСР в Києві, ще 
й досі користуються дослідники для своєї наукової роботи.


