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МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ ВАСИЛЕНКО — 
ЙОГО ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВІД РЕДАКЦІЇ:

В століття народження академіка Миколи Прокоповича Василенка 
(1866—1935), визначного українського історика, громадського і політич
ного діяча, друкуємо праці проф. Наталі Полонської-Василенко і проф. 
Олександра Оглоблина, присвячені його життю і творчості. В цьому 
числі журнала вперше друкуємо також спогади акад. М. Василенка 
«Історія мого приват-доцентства» та бібліографію його творчости.

*
Микола Прокопович Василенко закінчив Дорпатський універси

тет у 1890 році. Він був учнем відомого професора Олександра Брік- 
нера, який багато дав йому для методології наукової праці. Микола 
Прокопович, його кращий учень, був намічений для підготовки до 
наукової діяльности. Проте виїзд професора Брікнера за кордон (у 
зв’язку з русифікацією університету) став на перешкоді реалізації цьо
го пляну.

Року 1890 Микола Прокопович переїхав до Києва. Він слухав у Ки
ївському університеті лекції професорів — В. Б. Антоновича, І. В. 
Лучицького, М. Ф. Володимирського-Буданова і в 1892 році, разом 
з М. С. Грушевським, приступив до магістерських іспитів. Темою 
для дисертації вибрав він «Землеволодіння на Лівобережній Україні 
в XVII—XVIII вв.». За керівника для своїх студій обрав він О. М. Ла
заревського. Лазаревський не мав офіційної академічної посади, був 
членом Київської Судової Палати, але був виключним знавцем історії 
Лівобережної України XVII—XVIII ст., знав її архіви, мав власну 
багату збірку документів та велику українознавчу бібліотеку. Усе це 
було відкрите для М. П. Василенка. З того часу тісна дружба зв’язала 
двох істориків, не зважаючи на велику різницю літ.

Іспити розпочав М. П. Василенко дуже добре, але хвороба не дозво
лила йому закінчити їх. Мрії на приват-доцентуру не здійснилися. Це 
була дійсна трагедія для Миколи Прокоповича. Йому довелося шука
ти заробітків, бо він мусів підтримувати батьків, утримувати в Києві 
сестру-гімназистку та брата-студента. Він взяв лекції в середніх шко
лах і писав статті до Енциклопедичного Словника Брокгауза та Ефро-
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на. Написано було ним кілька сот статтей з історії України та Росії, 
великих та малих, здебільшого за підписом «Н. В.». Деякі з них мали 
наукове значення, якого не втратили вони й до наших часів: «Козаки», 
«Магдебурское право», «Уния и уніатская церковь», «Литовско-Рус- 
ское государство», тощо.

Крім праці для заробітку, Василенко в 1890-х роках багато працю
вав науково. У «Кіевской СтаршгЬ» він надрукував чимало статтей 
та рецензій й виступав із доповідями в Історичному Т-ві Нестора- 
Літописця, тощо. У цих роках, розшукуючи матеріяли для своєї 
дисертації, яку він продовжував писати, він багато працював в архі
вах України: київських, харківських, чернігівських, полтавських.

Знайомство з організацією обласних архівів привело його до пе
реконання. що конче потрібно організувати на Україні великі цент
ральні архіви. Цьому питанню присвятив він спеціяльну статтю в «Кі
евской Старині».1 Вона викликала відповідь професора Д. І. Багалія, 
який обороняв децентралізацію архівів. Наприкінці свого життя Д. І. 
Багалій примушений був змінити свої погляди на організацію архів
ної справи. Поштовх для статті М. П. Весиленка дала сумна подія 
в Чернігові. Там переховувалася частина відомого Рум’янцевського 
Опису Гетьманщини. .Чернігівський губернатор Анастасієв «подарував» 
її Російській Академії Наук. З приводу цього Микола Прокопович пи
сав О. М. Лазаревському: «Київський університет проворонив Рум’ян- 
цевський опис».2 Василенко вживав заходів для передачі Київському 
університетові документів манастирів Чернігівщини, що переховува
лися в архіві Чернігівської Казенної Палати. За порадою Лазаревсько
го, Василенко писав про це кураторові Київської шкільної округи, 
професорові В. Б. Вельяминову-Зернову, і, внаслідок того, ці доку
менти були передані до Київського Центрального архіву давніх актів. 
Передано було, завдяки заходам Василенка, також кілька приватних 
архівів, зокрема архів Скоруп.3

Пізніше, року 1918, коли Василенко став міністром освіти, в «до
повідній записці», що він подав на початку травня гетьманові, було 
зазначено умови, на яких він погоджувався прийняти цей пост. У цій 
записці стояла вимога заснування Національного Архіву; в ньому ма
ли бути зосереджені архівні матеріяли до історії України, розкидані 
досі по різних провінціяльних архівах».4

Друга половина 1890-х років позначилася в громадському життю 
Києва спробою створити власний орган: року 1894 група українських 
діячів придбала газету «Киевское Слово», і Василенко брав активну 
участь у редакції її. Але справа не пішла, і року 1897 та ж  група гро

1 «К. Стар.», 1892, т. 39.
2 Василенко має на увазі К. Центральний архів Стародавніх Актів, 

що містився в будинку Університету.
3 «Український Археографічний Збірник», т. II.
4 Д. Д о р о ш е н к о .  Історія України , т. II. 1917—1923 рр. Ужгород, 

1930, стор. 365-366.
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мадських діячів заснувала власну газету «Киевские Отклики». За 
умовами часу видавалася вона російською мовою, але змістом була 
це українська газета. Участь у газеті брали І. Лучицький, В. Наумен
ко, Є. Ківлицький, Г. Александровський, С. Ефремов, М. Могилян- 
ський, С. Петлюра, О. Саліковський, М. Старицький, О. Черняхів- 
ський, Л. Старицька-Черняхівська, І. Стешенко, В. Короленко та ін
ші діячі. Фактичним редактором газети був М. Василенко.5 Коли 
почалася реакція року 1906, багато редакторів ліберальних газет було 
притягнуто до судової відповідальности. Зазнав репресій і Василенко. 
Року 1906 його було заарештовано, а пізніше віддано до суду й засу
джено на рік ув’язнення, яке відбув він у Петербурзі, в «Хрестах» — 
тюрмі для політичних злочинців.6 Передбачаючи, що через ув’язнення 
він не матиме можливости працювати в школі, він встиг перед ув’яз
ненням скласти іспити в державній комісії на правничому факультеті 
в Новоросійському (Одеському) університеті і дістав право бути адво
катом. Перебування в «Хрестах» використав він для підготовки до 
магістерських іспитів на історично-філологічному факультеті.

Року 1911 Василенко закінчив магістерські іспити в Київському 
університеті і дістав право бути приват-доцентом. Він одразу розпо
чав працю над дисертацією «Маґдебурзьке право в Україні». На 1913 
рік заповів він курс: «Історія козацтва». З приводу праці в універ
ситеті М. П. Василенко писав свойому другові, професорові Москов
ського університету, Д. М. Петрушевському: «Викладати я буду лише 
історію Литви, Західної Руси, України і литовсько-руське право, не 
втручаючись в сферу Московської Руси» (лист 2. XI. 1912 року).7

Проте й цього разу Микола Прокопович не дістав приват-доцен
тури.8 У січні 1913 року куратор шкільної округи проф. О. М. Дере- 
вицький поставив вимогу Миколі Прокоповичу відмовитися від читан
ня лекцій. Цю вимогу мотивував він тим, що в курсі лекцій, який 
влітку 1911 р. М. П. Василенко читав в Полтаві, на курсах Україно
знавства для земських вчителів, він підтримує концепцію М. Грушев- 
ського. Довелося Василенкові лекції не читати, а, за тодішнім законом, 
приват-доцент, який протягом двох семестрів не читав лекцій, втра
чає приват-доцентуру. Історія набрала широкого розголосу. Василен- 
ка запрошували перейти приват-доцентом до московського й петер
бурзького університетів, але він не схотів виїздити з Києва. Коли 
почалася революція й відкрилися архіви різних відомств, брат Ми
коли Прокоповича, К. П. Василенко, що був комісаром Києва, знай
шов в архіві Куратора шкільної округи приватного листа Деревиць-

5 Н. П о л о н с ь к а - В а с и л е н к о .  Ц ензурові утиски на Україні. 
«Україна» Париж, 1952, ч. 7 стор. 511-516.

6 Уривок із спогадів М. П. Василенка, що друкується тут, торкається 
цього епізоду.

7 Н. П о л о н с ь к а - В а с и л е н к о .  М. П. Василенко. «Голос Держав
ника», 1947, ч. 6, стор. 11.

8 С. Н а р і ж н и й .  М. П. Василенко і його наукова діяльність. Львів, 
1936, стор. 6.
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кому ректора університету, професора М. М. Цитовича: надсилаючи 
офіційне прохання затвердити Василенка приват-доцентом, він «при
ватно» писав: «Василенко є одним з представників українського сепа
ратизму. У цьому дусі були побудовані його лекції з історії південної 
Руси . . .  в Полтаві. В основу своїх лекцій поклав він іде ї . . .  Грушев- 
ського. Та-же солідарність з ідеями Грушевського в нещодавно на
друкованій рецензії на цю працю Грушевського «Історія України» . . .  
При такому ставленні до українського питання я не можу визнати 
бажаним залишити його в колі викладачів університету, особливо як 
викладача російської історії». Ця вимога ректора була несподівана: в 
університеті викладали свідомі українці: В. У. Перетц, А. М. Лобода, 
Г. Г. Павлуцький, І. І. Огіснко та інші. Але це був факт, з яким Микола 
Прокопович не міг боротися.9

Василенко примушений був змінити професію. Він став присяжним 
повіреним Одеси, а потім — Києва, і здобув собі пошану, але він не 
любив цієї діяльности. Не маючи офіційної наукової посади, Микола 
Прокопович займав видатне місце в науковому світі. Він був членом 
багатьох наукових товариств Києва; Нестора-Літописця, «Любителей 
соціяльньїх знаний», Старого Києва, Охорони пам’яток старовини, а 
головне, Українського Наукового Т-ва, де був заступником голови 
М. С. Грушевського та головою історичної секції. Крім того він був 
членом Львівського НТШ. У той же час був членом різних громад
ських організацій, зокрема «Старої Громади», ТУП, а також кадет
ської партії. Але це заважило його науковій діяльності.

Року 1914 почалася війна і Київ став «близьким запіллям». Це 
покликало до життя нові організації: в’язниці були переповнені за- 
кладниками, полоненими, українська громадськість широко організу
вала допомогу їм. Далі з ’явилося «Об-во помощи населению Юга Рос
сии», — під цією російською назвою діяло українське товариство до
помоги українському населенню. А далі — «Тат’анінський комітет» з 
його школами, притулками, їдальнями. Рівночасно діяли союзи — Во- 
єнно-Промисловий, Земський, міст, тощо. Микола Прокопович брав 
участь у всіх цих організаціях. На його помешканні ТУП інформував 
члена Державної Думи В. Обнінського про становище українців.10 З
А. В. Ніковським та В. П. Науменком Микола Прокопович їде до 
Москви, і в ряді доповідей та інтервенцій вони інформують російські 
ліберальні кола про становище України. В листі до Д. М. Петрушев- 
ського від 2. XI. 1915 р. писав Микола Прокопович: «Життя захоплює 
мене своїми колесами, і я якось нервово працюю: то з головою відда
юся громадським інтересам, то на час поринаю в науку».11

9 Н. П о л о н с ь к а - В а с и л е н к о ,  «Голос Державника», ч. 6 стор. 
11- 12.

Н. П о л о н с ь к а - В а с и л е н к о ,  Академік М. П. Василенко, «Віра 
й культура» 1956, ч. З, стор. 13.

10 Д. Д о р о ш е н к о ,  Мої спомини про недавнє минуле, ч. І, стор. 29-31.
11 Н. П о л о н с ь к а - В а с и л е н к о ,  «Голос Державника», ч. 6 стор 16.
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З початком революції становище М. П. Василенка змінилося: прав
ничий факультет Київського університету обрав його на катедру істо
рії українського права; крім того, він був професором Вищих Ж іно
чих Курсів, Комерційного інституту, Правничого інституту, Народного 
університету. Він читав курси історії України й історії українського 
права. Але знову його захопила громадсько-адміністративна діяль
ність: куратором Київської шкільної округи, потім товаришем міністра 
народньої освіти Тимчасового уряду в Петрограді, генеральним суд
дею за Центральної Ради.12 Тільки уривково міг він повертатися до 
науки.

Інше становище склалося за гетьманату, коли М. П. Василенко, 
як міністер освіти міг реалізувати свої тіаукові прагнення. У записці, 
що її він подав на початку травня 1918 року гетьманові, він накреслив 
свої дезидерати й вимоги: заснувати 4 українські університети, укра
їнізувати всі типи шкіл, заснувати Академію Наук, заснувати націо
нальні бібліотеки, архів, музей, театр. Програма була завелика для 
короткого часу гетьманату, але значна частина цих плянів була реалі
зована.13

З 1920 року почалася нова ера життя Миколи Прокоповича. Року 
1918 було засновано Українську Академію Наук. Заснування п було 
головним завданням його, як міністра, і перший склад академіків ро
зумів його заслуги в цій справі. Перше спільне Зібрання одноголосно 
ухвалило надіслати Василенкові гарячу подяку за те, що він клопо
тався, як міністер про заснування Української Академії Наук і тим 
записав своє ім’я нестертими літерами в історії Академії».14 Року 1920 
М. П. Василепка було обрано на дійсного члена Академії Наук, і з 
того часу до смерти він присвятив усі свої сили Академії Наук.

Тоді ж, року 1920 Василенка було обрано на голову Комісії для 
вивчення історії західньо-руського та українського права; року 1922 
його було обрано Президентом Академії, але совєтський уряд не за
твердив цього обрання. Того ж 1^22 ооку його було обрано Головою 
Соціяльно-Економічного Відділу ВУАН, і е і н  залишався на цьому 
посту до совєтської реорганізації Академії Наук. Перед ним розкри
лися широкі можливості наукових дослідів у царині історії україн
ського права та видавничі перспектипи. За редакцією М. П. Василен
ка було надруковано 6 томів «Записок III Відділу» та та 8 томів 
«Праць» Комісії для виучування історії права. По одному тому обох 
видань було конфісковано й вони в світ не вийшли.15

Треба згадати про участь Миколи Прокоповича, як видатного прав- 
пика, в комісії, що вирішувала долю Литовської Метрики, веллч^з- 
ного архіву Лиіовсько-Руської держави, який переховувався в Моск

12 Н. П о л о н с ь к а - В ' а  с и л е н  к о ,  там же, стор. 16.
13 Д. Д о р о ш е н к о ,  Історі України , т. II, стор. 365-366.
14 Н. П о л о н і с ь к а - В а с и л е н к о ,  Українська Академія Н аук , І, 

Мюнхен 1955, стор. 15.
15 Н. П о л о н с ь к а - В а с и л е н к о ,  там ж е, І, стор. 36-37.
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ві і на який претендував уряд Польщі. У 1924 році його було запро
шено до Москви для участи в експертній комісії, де брали участь, крім 
Василенка, Ю. В. Готье від РСФСР; В. І. Пічета від Білорусі.

Проте політичні умозини були несприятливі для наукової праці 
М. П. Василенка. Року 1923 почався політичний процес «Центра дій», 
до якого було притягнуто й академіка Василенка, і він був засудже
ний. Тричі Академія Наук клопоталася про звільнення його.16 Про
хання не мали наслідків. У 1924 році Василенка було амнестовано, але 
він залишився до кінця «одіозним» в очах уряду, а крім того, з в’яз
ниці виніс він тяжку нервову хворобу, яка, чимраз збільшуючись, по
збавляла його можливості* працювати. З жовтня 1935 року Василенко 
упокоївся.

Я подала хронологічну сильвєтку житт* М. П. Василенка. Зупи
нюся тепер на його наукових працях.

Якщо треба було б зазначити наукову галузь, в якій дав Василенко 
найбільше, то треба визнати, що то була археографія. Вже була мова,, 
що з перших років наукових студій М. П. Василенко розпочав до
сліджувати архіви України. Дуже важливим виданням його було 
«Генеральне слідство про маєтності Гетьманщини 1729—1730 рр.» 
1892 року надрукував він «Слідство Київського полку,17 р. 1893 — 
Гадяцького полку,18 р. 1901 — Ніженського полку19 і р. 1909 — Черні
гівського полку.20. П’яте «слідство» — про Стародубський полк — бу
ло в значній мірі підготовленим до друку, але він передав його К. О. 
Лазаревський, і воно вийшло за її редакцією року 1929.21 Таким чином 
з 10 полків Гетьманщини М. П. Василенко видав або підготував до 
видання п’ять. Видання цих «слідств» було великою заслугою М. П. 
Василенка. До цього треба додати «Екстракти из указов, инструкций, 
учреждений 1786 року».22

Пізніше, року 1911, Василенко надрукував «Записку о непорядках 
в Малороссии» Г М. Теплова.2* Цей цікавий документ надрукував 
вперше П. Куліш, але в скороченому вигляді. Василенко надрукував 
його повністю й додав пояснення про характер його. Він вважав, що 
«Записка» Теплова відіграла Еажливу ролю в історії України й дала 
російському урядові підстави для скасування автономії України.

За часи перед революцією, не зважаючи на несприятливі умовини 
Василенко працював над підготовкою до друку «Актових книг судів 
Лівобережної України». Цей том загинув під час революції. Одночасно

16 Н. П о л о н с ь к а - В а с и л е н к о ,  Процес Центра дій. Мюнхен, 
1955 р.

17 «Чтения в Истор. об-ве Нестора Летописца». К. 1892, кн. VII.
18 Видання Полтавского Губ. Статистич. Комитета, Полтава 1893.
19 Материалы для истории экономического, юридического и общест

венного быта Старой Малороссии, т. I, 1901. Чернігів, т. I, 1901.
20 Там же, т. III, Чернігів 1909.
21 «Український Архів», т. I, К. 1929.
22 «Материалы для истории. . . »  Чернігів, 1902, т. II.
23 «Записки Укр. Наук. Тов.», Київ, кн. IX, 1911 р.
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збирав він маїеріяли до видання «Актів до історії манастирського 
землеволодіння на Лівобережній Україні»; рукопис цієї збірки цілком 
готової до друку, залишився в бібліотеці Миколи Прокоповича і в 
1943 році, разом з іншими матеріялами, був переданий до Бібліотеки 
Української Академії Наук. Тоді ж Микола Прокопович брав участь 
у виданні «Щоденника^ Якова Марковича, що його готував до друку
В. Модзалевський в «Жерелах до історії України».24

Під час праці в Академії Наук, крім загальних видань, Микола 
Прокопович опрацював дві великі збірки документів: «Матеріяли до 
історії українського права»,25 де подано було низку важливих доку
ментів до історії судівництва на Гетьманщині в кінці XVII в. До всіх 
документів подав він відповідні коментарі. Друга збірка, що її видав 
Василенко, складається з 65 документів, які торкаються переважно 
історії Києва, його господарства, цехів, тощо.26

Крім того була підготовлена до видання двотомова збірка грамот 
Магдебурзького права міст України. До цієї збірки Микола Прокопо
вич написав велику передмову. З цієї збірки біля 2 аркушів вже було 
надруковано,27 але решта видання загинула у видавництві Академії 
Наук у страшні роки 1933—1936.

Під редакцією М. П. Василенка Комісія для виучування історії 
права мала також підготувати 6-ти томовий «Корпус документів укра
їнського права», починаючи від договорів Київської Руси з греками. 
Але цей плян не пощастило здійснити: на перешкоді стала руйнація 
Академії Наук, головно — її гуманітарних відділів, що сталося в 
1930-их роках.

Поруч з археографічними виданнями М. П. Василенка, треба по
ставити низку його статтей, в яких він коментує та досліджує доку
ментальні джерела.

У першу чергу, це були праці, присвячені історії та правному ста
новищу селянства (та козацтва) в Україні. Зокрема такою мала бути 
його дисертація «Землеволодіння на Лівобережній Україні XVII— 
XVIII вв.» Доля її була сумна. Автор не встиг написати її, а під час 
трусу 1906 р. матеріяли дисертації були приведені в такий стан, що

24 Н. П о л о н с ь к а - В а с и л е н к о ,  «Голос Державника», ч. 6. стор. 14.
25 «Матеріяли до історії українського права», т. І, К. 1929.
26 «Збірка матеріялів до історії Лівобережної України та українського  

права XV II—XV III вв.», «Український археографічний збірник», т. І, 
К. 1926.

27 На мою замітку про долю цих аркушів («Україна», Париж, 1951, ч. 5), 
проф. А. І. Яковлів відповів так: «Джерела Магдебурзького права» М. Ва
силенка . . .  цих коректурних аркушів (див. «Україна», ч. 5, стор. 340, прим. 
4) були тільки два перших із збірки, та й то останній неповний. За згодою 
проф. Н. Д. Полонської-Василенко, я передав ці аркуші для надрукування 
Інститутові дослідження магдебурзького права, що недавно був засно
ваний магістратом міста М агдебургу. . .  це було року 1944, а як розпоря
дився Інститут з цими аркушами, чи надруковано їх, чи ні, мені невідо
мо . . .  А.  Я к о в л і в  «Україна», Париж, 1951, ч. 6, стор. 496.



Н. ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО

він вже не зміг дати з ними ради. Дуже цікаві були статті російською 
мовою, вміщені в ювілейних московських виданнях: «Прикрепление 
крестьян в Малороссии»28 та «Крестьянский вопрос в Юго-Западном 
и Северо-Западном крае при Николае I и введение инвентарей»: це 
була одна з перших спроб дати ґрунтовну правну аналізу Бібіковських 
інвентарів.29 З ними зв’язана передмова М. П. Василенка до II видан
ня клясичної праці О. М. Лазаревського «Малороссийские посполитые 
крестьяне».30 Характерна для методи автора стаття «Первые шаги по 
введению в Черниговской губернии положения 19 февраля 1861 года».31 
Вона побудована на матеріялах Чернігівського Губерніяльного «по 
крестьянским делам присутствия», де зберігалися акти, протоколи за
сідань, тощо. Допомогли авторові в цьому відношенню спогади діяча 
селянської реформи О. М. Лазаревського. Наближалася до цих статтей 
своїм змістом остання праця М. П. Василенка, що залишилася не за
кінченою — «Правне становище козацтва на Україні після 1783 року».

Серед статтей, присвячених дослідженню соціяльних питань, дуже 
цікава стаття «Павло Полуботок». Автор розглядає історію Полуботка 
не з погляду його особистости чи його політичним прагнень, а подає 
її в аспекті складних соціяльних та економічних умов України по
чатку XVIII століття.32

Важливі студії М. П. Василенка історично-правничого характеру. 
Перше місце серед них належить статті про Конституцію Пилипа Ор
лика 1710 року. Василенко Еперше висловив погляд, прийнятий тепер 
нашими істориками, що Бендерська конституція була виявом перемоги 
старшини над гетьманом.33

Дуже цікава також стаття «Пам’ятник української правничої літе
ратури XVIII ст.», присвячена праці бунч. тов. Федора Чуйкевича: 
«Суд і розправа».34 До цих праць близько підходять своїм характером: 
«Правне положення Чернігівщини за польської доби»,35 «Територія 
України в XVII ст.»,С6 та «Права, по которым судится малороссийский 
народ,37 як джерело до історії державного права України XVIII стол.». 
Дуже важлива ширша студія «Як було скасовано Литовський Ста
тут. З історії кодифікації західньо-руського та українського права».38

28 «Велика реформа», вид. Ситіна, М. 1911, т. І.
29 Там ж е, т. IV, М. 1911.
30 Київ, 1908.
31 «К. Стар.», 1901, кн. III, IV, XI.
32 «Україна», 1925, кн. 6.
33 «Ученые Записки Института Истории Российской Ассоциации Науч- 

но-иследовательских институтов общественных наук. (РАНИОН)», М. 1929, 
т. IV.

34 «Записки НТШ», т. 138-149, Львів, 1925.
35 «Чернігів та Північне Лівобережжя», К. 1928.
зв «Ювілейний збірник на пошану акад. Багалія», К., 1927.
37 «Ювілейний збірник на пошану акад. М. Грушевського», т. І, К. 1928.
38 «Зап. Соц.-економ. відд. ВУАН», т. ІІ-ІІІ, 1926.
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Окреме місце займає стаття «Кремінецький ліцей і Університет св. 
Володимира».39 У цій статті М. П. Василенко подав докладну історію 
заснування Кремінецького ліцею, перенесення його до Києва й засну
вання на основі його університету св. Володимира. Праця ця має свою 
історію: на підставі Ризького договору Польща здобула право одер
жати всі польські культурні цінності, іцо їх було колись вивезено ро
сійським урядом. До них польські представники залічували велику 
частину бібліотеки старого київського університету. Розвідка М. П. 
Василенка довела безпідставність цих претенсій.

Микола Прокопович писав мало загальних праць; здебільшого все, 
що писав він, мало характер більших, або менших нарисів, присвяче
них певним питанням. З більших праць його треба зазначити велику 
(590 сторінок) книгу «Очерки по истории Западной Руси и Украины»;40 
вони присвячені двом основним питанням — козацтву та Берестей
ській унії. Книга написана була дуже добре і відіграла значну ролю 
в справі поширення відомостей про Україну XVI—XVII ст. Велику 
статтю «Малороссия» вмістив М. П. Василенко в словнику Брокгауза та 
Ефрона. Досить велику статтю про Литовсько-Руську державу на
друкував він в книзі Пфлуґа та Гартунґа. Історію дослідження укра
їнського права в цілому дали передмови Василенка до всіх випусків 
«Праць» Комісії для вивчення історії західньо-руського та україн
ського права.

Окреме місце серед творів Миколи Прокоповича треба відвести 
статтям, що присвячені різним діячам України: меморіяльні статті, 
некрологи, тощо. Найбільше статтей присвятив він О. М. Лазарев
ському. Особливе значення має стаття з приводу 25-ліття смерти Ла
заревського. Ця стаття написана на підставі вивчення документів, ли
стів Лазаревського та до нього, власних спогадів автора, тощо, й подає 
не лише образ великого історика Гетьманщини, але й характеристику 
цілої доби історії України та її культури.41 Такий же характер мають 
статті, присвячені О. М. Бодянському,42 Б. О. Кістяковському,43 І. М.

88 «Зал. соц.-економ. відд.», т. І, 1923.
40 К. 1906, 590 стор. Можна згадати ще люксусове видання «Історія ка

бардинського народа», але вона не зв’язана з Україною й була написана 
тільки задля заробітку.

41 О. М. Лазаревський (1834—1902) «Матеріали для його біографії», 
«Україна» 1927, кн. 6. Раніш було надруковано: О. М. Лазаревський (Не
кролог), «К. Стар.» 1902, т. 77. Памяти В. Тарновского, А. Лазаревского и
Н. Ш угурова. Там же, 1902, т. 78. Памяти поч. члена А. М. Лазаревського. 
«Чтения в об-ве Нестора.» К. 1903, кн. XVII. Передмова до праці Ал. Ла
заревського «Малороссийские посполитые крестьяне (1648—1783)» К. 1908.

42 «Двадцатипятилетие со дня смерти О. Бодянского», «К. Стар.», 1902, 
т. 78. «Йосиф Максимович Бодянский и его заслуги для изучения Мало
россии». К. Стар.» 1903, січень-травень, жовтень-грудень. О. Бодянський і 
його поетична творчість, «Україна» 1914, V.

48 Академік Б . О. Кістяковський «Зал. Соц.-екон. Відд.», т. І, К. 1923.
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Каманіну,41 І. М. Балинському.45 Серед них виділяється своїм ліриз
мом і теплою симпатією до особи, якій присвячено некролог — стаття 
про О. І. Левицького.4*5 Взагалі ця група праць Миколи Прокоповича 
залишиться цінним джерелом до історії України останньої чверті XIX 
та першої чверті XX ст. Не перелічую тут статтей з історії України, 
що були надруковані в газетах, енциклопедичних словниках Брокгау
за та Ефрона і Ґраната, в часописах «Украинская Жизнь», тощо.

М П. Василенко написав дуже багато рецензій — в «Киевской 
Старинен, в газетах (зокрема в «Кіевс. Откликах», в «Записках Соц.- 
екон. відділу ВУАН>', в «Працях» Комісії» історії права, тощо. Не
рідко рецензії перетворювалися на наукові статті. Такі були, напр., 
рецензії Василенка на книжку о. Г. Сорокина про населення містечка 
Дмитровки;47 рецензія на книгу В. І. Маслова про Рилєєва;48 рецен
зія на книгу В. С. Іконникова «Опыт русской историографии т. І»,49 
та інші. Деякі рецензії мають розмір до 20—25 сторінок. Грунтовна 
рецензія Василенка на книгу М. Є. Слабченка викликала полеміку між 
ними.50 Праці В. О. Мякотіна були приводом до написання великої статті 
про історіографію України.51 Взагалі в працях М. П. Василенка та 
його рецензіях подано докладну бібліографію і це дало С. Наріжному 
підставу вважати історіографію головним фахом Василенка.52

Тяжко підрахувати число праць М. П. Василенка. На перешкоді 
стоїть те, що в енциклопедичних словниках Брокгауза та Ефрона53 і 
Ґраната, де він вмістив багато статтей, він здебільшого підписувався 
не повним прізвищем, а літерами «Н. В.», «М. В.»; крім того він мав, 
так би мовити, «тимчасові» псевда: наприклад, полеміка з проф. М. 
Флоринським була підписана «Обыватель» і т. д. Співробітник Миколи 
Прокоповича в «Киевских Откликах» та інших газетах, С. О. Буда 
склав бібліографію статтей Миколи Прокоповича в «Киевских От
кликах». Він розшифрував псевдо, порівнював мову, пригадував ви
слови Миколи Прокоповича — зробив те, чого більше вже ніхто не 
зробить. Він довів авторство понад 200 статтей.

Підсумовуючи приблизно все, що надрукував М. П. Василенко, 
можна вважати, що ним написано біля 500 праць.

44 Н аукова діяльність І. М. Каманіна, там же, т. II-III, К. 1926.
45 Пам’яті І. М. Балтійського. «Праці для виучування історії . . .  права», 

вип. III, К. 1927.
46 Академік  О. І. Левицький. «Зап. Соц.-екон. Відд.», т. І, К. 1923.
47 Свящ. Г. Сорокин. Местечко Дмитровка, «К. Стар.», 1891, т. 32.
48 «Украинская Жизнь», М. 1914, кн. 3.
49 «Киев. Стар.», 1893, т. 41.
50 «Зап. НТШ», 1912, т. 108, 1913 т. 109, 113.
51 «К истории М алорусской историографии», «К. Стар.», 1894, т. 47.
52 С. Н а р і ж н и й ,  М. П. В асиленко . . .  стор. 20-24.
58 С. Н а р і ж н и й ,  в своїй брошурі М. П. В асиленко . . .  стор. 16-17 по

дає майже повний реестр більших статтей, що Василенко надрукував в 
словнику Брокгауза та Ефрона.
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Закінчуючи цей стислий огляд життя та наукової діяльности Ми
коли Прокоповича Василенка, хочу додати кілька слів про його ме
тоду праці. Він мав виключну пам’ять, був винятковим ерудитом, але 
виписок, нотаток з прочитаної літератури майже не робив. Не писав 
він також «чернеток». Найбільші свої праці писав він відразу, без по
правок, без змін. Писав він на машинці й навіть не завжди з копіями. 
Копії ці він нищив після того, як працю було надруковано. Він дов
гий час підготовляв працю, у всіх деталях обмірковував її, і після того 
сідав за машинку і здебільшого дуже швидко писав статтю. До такої 
системи привчила його багатолітня праця в газеті, де він мусів швидко 
давати статті. Така метода праці відбилася на тому, що науковий ар
хів Миколи Прокоповича був дуже малий. По суті, в ньому не було 
«не закінчених праць». Зате особистий архів, що залишився після 
смерти Миколи Прокоповича, мав багато документальних матеріялів, 
зокрема величезну збірку листів до нього. Він провадив велике листу
вання: листи до М. С. Грушевського, наприклад, які передала мені 
після смерти Миколи Прокоповича, донька М. С. Грушевського, Кате
рина Михайлівна, нараховували кілька сот — з 1890 року й до 1917 ро
ку. Так само було кілька сот листів акад. Д. М. Петрушевського, багато 
листів В. О. Мякотіна, акад. В. І. Вернадського, тощо. Все це було 
передано до Української Академії Наук і в совєтській літературі була 
згадка про «архів академіка М. П. Василенка». Дальша доля його мені 
не відома.

,ЧИ ВИ ВЖ Е ВИРІВНЯЛИ ПЕРЕДПЛАТУ 
«УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА» ЗА 1966 РІК?
ВІДНОВІТЬ ПЕРЕДПЛАТУ Й НА 1967 РІК

НАШ ЖУРНАЛ Є ОДИНОКИМ УКРАЇНСЬКИМ ІСТОРИЧНИМ 
КВАРТАЛЬНИКОМ У ВІЛЬНОМУ СВІТІ.


