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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 

Протягом останніх років відчутно розширилось і по
глибилась освоєння культурної спадщини нашого народу, 
в нау1ювий обіг введено багато фантів, імен і явищ, які 
з тих чи інших nричин певний час або ~ зовсім випадали 
з поля аору вчених, або ж діставали неповну і необ' єктив
ну оцінку. Донедавна поза увагою залишалась і велика 
та багатогранна сІІІадщина академіка АН УРСР Дмитра 
Івановича ЯворницЬІюго, Ійого багаторі'ЧНа й плідна nраця 
на ниві вітчи'зняної науки, культури. 

Від 80-х років минулого століття, коли Яворницьки~ 
ступив на Поле активної наунової та громадської роботи, 
і до 194.0 р., 1юли обірвалося його життя, наша Бать:ків
щина пройшла стрімкий ниехідний шлях визвольної 
боротьби, відкрила для народів світу еру nереможної со
ціалістичної революції. В період таких крутих соЦі
ально-політичних зламів, що неминуче позначались на 
темпі, характері всього історичного поступування, на всіх 
сферах ідеологічної боротьби, орієнтуватись було нелегко. 
Навіть певна частина демо:кратично настроєної інтеліген
ції, яка підтримувала революцію 1905-1907 рр., згодом 
пережила болісний процес зневіри, блукала манівцями. Не 
завжди встигав за бігом подій і Яворницький, іноді йому 
бра.кувало nолітичної далекоглядності. Але завжди, на 
всіх ета,пах і-сторично·го розвитну n.ровідним, ·визначаль
ним у його ді.яльпос1ті було nрагнення жити інтеросами 
свого народу, дбати про розвиток, його науки, культури. 
Саме тому Яворницький радо nривітав Жовтень і став 
видатним радянським: ученИІМ. 

Дмитро Іванович Яворницький був людиною різносто
ронніх інтересів, ініціативним і невтомним трудівником 
на nолі вітчизняної науки, культури, літератури. Науково
літературна спадщина вченого багата, різнобічна, як різно
бічним 6ув його талант, місцями 'Суnеречлива, складна, як 

з 



нерідко були складними й суперечливими ті суспільно-по
літичні умови, в яких вона народжувалаеь і розвива.тrась. 

3 іменем Яворницького nов'яза·на насамперед велика 
праця по збиранню, вивченню матеріалів героїчної Запо
розЬІюї Січі та висвітленню історії запорозьких козаків, 
по дослідженню археології, етнографії, фольклору, лекси
кографії України, переважно східної її частини. 
У ее, що вийшло з-під пера Яворницького, позначене 

винятковим захопленням, особливою любов'ю до запоро
зьких козаків, до їх подвигів та всього укладу життя. Зби
ранню та дослідженню документів періоду Запорозької Сі
чі вчений віддавався гаряче, темпераментно, з юнацьким 

захопленням. За справедливим заува)J\енням Олександра 
Ільченка, який знав Я:ворницького особисто, саме завдяки 
«безнастанним n:rуканням цієї напрочуд енергійної люди
ни історія запорозького козацтва збереглася в своїй не
повторній красі>> 1• Ра:Jом з тим при оцінці діяльності вче
ного слід брати до уваги те, що на Запорожжя він дивився 
переважно очима закоханого романтика. Звідси насамперед 
іде й певна ідеалізація Запорозької Січі. Якоюсь мірою 
розумів це і сам ЯворницьRИй, коли писав: <<Може через 
ту саму страсть (до запорожців. - М. Ш.) я і сам упав 
у які ошибки, то вже хай люди вибачають, а наші сини 
хай справляють наші помилкю> 2• Хоч захоплення ПРед
метом дослідження інколи й породжувало некритичне до 
нього ставлення, однак в умовах тяжкого соціального і на
ціонального гніту прагнення відродити героїку минулого, 
сприяти піднесенню української демократичної культури 
свідчило про прогресивні наміри вченого. Історичний акт 
·возз'єд.нання України 'З Росією він розглядав як особливо 
важливи,й і необхідний ета:п в житті українського народу, 
постійно високо оці,нюва.в діяльність Богдана Хімельниць
кого. 

Дослідник і великий знавець Запорозької Січі Яворни
цький був водночас й видатним фольклористом та етногра
фом. Збиранню фольклорно-етнографічних матеріалів він 

І Див. О л е к с а :в: д р І л ь ч е :в: ко. Козацькому роду нема пе
реводу, або ж Мамай і чужа молодиця. <<Радянський письменнию>. 
К, 1958, стор. 62. 

2 Відділ фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та ет
нографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР, ф. 4-3, од. зб. 70. Див. та
кож ((Народна творчість та етнографію>, 1965, .N2 6, стор. 40. 
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віддавався з любов'ю та високим громадським чуттям. 
Впродовж усього свого творчого життя вчений виявляв 
постійний, діловий інтерес до всіх жанрів народної твор
чості, особливо до народних пісень. Якби нині все те зібра
ти й вида ти (а це, гадаємо, час уже зробити), то фолькло
ристична нау~а . збагатилася б кількома томами вельми 
цікавих матер1ашв. 

Свого часу діяльність Яворницького в галузі фолькло
ристики та етнографії була позитивно оцінена І. Франком, 
О. Пипіним, М. Сумцовим, В. Гнатюком, М. Лисенком, 
В. Грінченком та ін. Про значення його спадщини для 

· радянської науки говорив Максим Рильський. 
Прагнення якомога ширше й глибше пізнати, відобра

вити життя і побут народу характерне і для Яворницького
письменни:ка. Перу його належить чимало художніх творів, 
серед них повісті <<3а чужий гріх)), <<Де люде, там і лихо>>, 
((у бурсу! у бурсу! у бурсуІ>>, які дістали свого часу при
хильний відгук громадськості; про них добре слово сказали 
І. С. Нечуй-Левицький, Б. Д. Грінченко, І. Ю. Рєпін. 
- Чимало зроблено і в галузі української лексикографії: 
внаслідок велиної і капітної роботи зібрано близько 60 ти
сяч слів, відсутніх у всіх унраїнсьних словнинах, та:кож 
і в словни:ку Б. Грінчен:ка . 

. Зберігають свою наунову вартість і праці Яворницьного 
з археології та історії :краю, написані, ян правило, на ос
нові безпосередніх свіжих даних, роздобутих під час архе
ологічних розиопак (за своє життя Яворницький розкопав 
більше_ 1 ООО могил). 

Вчений був, по суті, фундатором Катеринославсь:кого 
__ (нині Дніпропетровсь:кого) історичного музею, тривалий 
час nрацював його дире:ктором. Роботу його я:к дире:ктора 

· музею висо:ко оціпили радянські пар·тійні і державні діячі. 
Яворниць:кий, безмежно закоханий в свій народ, його 

культуру, :мову, не боявся незручностей мандрівного жит
тя, курних шляхів і негоди. В запорошених селянських чо
ботях, з обличчям, овіяним степовим вітром, вів; у пошуках 
археологічного, архівного, фольнлорноrо :матеріалу об'їз
див, обходив з краю в нрай всю Україну, особливо 1\ате
рипославщину, nобував у Соловецькому мо.настирі й Тур
нестані, в Польщі, на Кавказі, Персії, Єгипті~. І в той же 

1 Див. статтю <<Ім'я, що заслуговув ва пошану>>.- «Зоря» від 
10 серпнЯ: 1960 р. 
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час встигав написати сотні праць- історичних, етногра
фічних, художніх. 

Все свідоме творче життя Яворницького - цілеспрямо
вана, звитяжна праця. «Моим правилом в жизни,- писав 
учений,- бьтло - ;работ ай; работ ай, не вглядьтваясь впе-
-ред и не озираясь на1зад; работа й, не ожидал ниот:куда 
и ни от кого ви наградьт, ни nохвальт; ·работай до тех пор, 
nока служат тебе ру:ки и пока бьется живое сердце в твоей 
груди; работай на пользу твоего народа и на благо роди
ньr, дорогой т~бе)) 1• 

Немало з того, що зроблено, не тільки свого часу при
служилося розвитку вітчизняної культури, а й. нині не 
втрачає своєї цінності. Та сталося так, що досі ні радянські 
історики, ні радянські філологи, етнографи не приділили 
належної уваги постаті вченого й письменника, не проана
лізували й належно не оцінили його творчості. Ми не ма
ємо хоч с:кільrки-небудь поввої розвідки про багату й' різ
нобічну ооадщи.пу <<Ізапоразького ха~ра.:ктерникю>. Та й са
ма ця .спадщина поки ·ЩО не зібрана, не сис·тематизована, 
не видана, часто-гуето розкидана :по !рі·зних архіnних схо

вищах. 

Про життя й 'діяльніеть Яворниць:кого nевне унвлеппя 
дають статті, видруковапі в різних періодичних виданнях 
дореволюційного і пожовтневого часу, я:кі з'являлися ще 
за життя вченого, рецензії та відгуки на його наукові пра
ці, художні твори, nублічні виступи, ленції. Найбільше їх 
з'явилося 1913 р., коли громадськість Катеринослава від
значала ЗО-ліття літературно-наукової діяльності вченого 
й письменника. На цю подію відгукнулися газети << Южная 
зарю>, <<Приднепровсний край>>, <<Рада>>, <<Руссная правда>>, 
журнали <<Літературно-науковий віснию>, <<Рідний край>>, 
<<Украинская жизнь>>, <<Ілюстрована У :країна>>. Найцікаві
шими були статті М. Сумцова <<Д. И. ЗварницкиЙ>> 2 та 
В. Стромеяка <<Дмитрий Иванович ЗварницкиЙ>> 3• В них 
висо:ко оцінюється історична та філологічна діяльність 

І А. r. А в чин ни R о в. Профессор Дмитрий Иванович Звар
ницкий (к 30-летию литературно-ученой деятельности). Екатери
нослав, 1914, стор. 1Q 

2 Проф. н-~ Ф. Сум ц о в. Д. И. Зварницкий.- <<ЮжнЬІЙ край)> 
nід 24 листопада 1913 р. 

3 В. Стр о мен ко. Дмитрий Иnанович 8варницкий.- <<Юж
ШlЛ зарю> nід 27 листопада 1913 р. 
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Яворницького і вперше nодається ряд цінних відомостей 

3 його біографії. 
Брошура А. Г. Анчинникона <<Профессор Дмитрий Ива

нович Зварницкий>> 1
, що видана була зразу після ювілею 

:в Катеринославі, звертає на себе увагу передусі~І тим, що 
. -"тут вміщено простору промову самого ювіляра, вельми ці
-каву для дослідника розкриттям своєрідності роботи Явор
ницького над дослідл\енням історії запорозьких козаків 
та збиранням народознавчих матеріалів. 

Цінні спостереження над фольклористичною діяльністю 
- Яворницького подибуємо в рецензіях М. Сумцова та О. Пи
піна на працю <<Запорожье в остатках старинЬІ и предави
як народа>>, В. ГнатюІ\а і В. Данилова- на збірну <<МалоJ 
российские народньш песни, собраннЬІе в 1878-1905 гг.>>. 
На художні твори Яворницького <<Наша доля - божа во
ля», <<За чужий гріх>>, <<Де люде, там і лихо>> відгукнулися 
невеличRИми рецензіями Б. Грінченко, І. Нечуй-Леви
ЦЬRИЙ. 

У ста·тті П. О. Єфремова <<Письменник-кольорисп> 2 

~1927) не тільки вперше дається загальна характеристика 
письменницької діяльності Яворницького, в ній є цікаві 
·спостереження над творчою манерою письменника. Про 
життєвий матеріал, який ліг в основу повісті <<За чужий 
гріх», йдеться в статтях акад. М. Сумцова <<До історії ва
у:«ового впливу О. Потебні>> 3 та В. В. Білого <<Харківські 
вче:в:і 80-х· рр. в українській літературі» 4• -

1929 р. в <<Збірнику>> Дніnроnетровськото краєвого 
· історично-археологічного музею надруковано біqліографію 
творів Д. І. Яворницького з відгуками на них 5• Навесні 

І А. r. А в чин н и ко в. Профессор Дмитрий Ивапович Звар
вицкий. Див. також <<Календарь-ежеrодник «Приднепровье>>. Екате-
риВ:ослав, 1914. · 

2 Див. П. О. Є ф р е мо в. Пис'ьменпик-кольорист.- Записки 
історико-філологічного відділу УАН. Rв:. XIII-XIV. К, 1927, стор. 
213-230. Ця ж стаття в скороченому вигляді під на·звою ~Беле
тристичні писання Д. І. Яворницького)> була надрукована в жур
налі <<Зорю>, 1925, М 12, стор. 25-26. 

3 Див. Науковий збірник Харківської науково-дослідчої катед
ри; історії української культури. Ч. 2-3. Держвидав України, 19213, 
стор. 6-9. · 

4 3аnи<;ки історико-філологічного відділу УАН. Кн. XIII-XIV, 
1927, стор. 191-204. 

s· Бібліографічний покажчик праць професора Дмитра Іванови
ча Яворницького (1883....,..1928).- «Збірнию> Дніпропетровсько1·о 
краєвого історично-археологічного музею. Т. І. ДніпропетровсьІ\е, 
1929, стор. 261-:-272. 
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1970 р. з'явилася в світ (хоч датована 1969 р.) бібліогра
фія, укладена І. Гапусенком 1• Як у принципі групування 
матеріалу, так і в реєстрі першоджерел укладач, як видно, 

щедро скористався бібліографією 1929 р., але з незрозумі
лих причин навіть не згадав її у передмові і не вніс у біб
ліографічний списон. 

Цікаві питання про стосунки Яворницького і Рєпіна 
порушено в передмові І. С. Зільберштейна <<И. Е. Репин 
в работе над <<3апорожцамю> ( 1949) до публі1\ації сnо
гадів Яворницького <<Нак саздавалась :картина <<3апо
рожцьr>>. 

Після тривалої перерви тільки останніми роками знову 
поде:куди активізувалась увага. до Яворницького - велико
го знавця Запорозької Січі. В такому плані його згадано 
в романах О. Ільченка <<Козацькому роду нема переводу>> 
( 1958), О. Гончара <<Людина і зброю> ( 1960), <<Собор>> 
( 1968), <<Циклою> ( 1970), Ю. Смолича <<Мир хатам, війна 
палацам>> ( 1958), М. Строковеького <<Травой не порастеп> 
( 1958), в книзі Р. Пересвєтова <<ТайнЬІ вьrцветших строю> 
( 1961). У передмові до :книги О. Лисенка <<1\f. В. Лисенко. 
Спогади сина>> ( 1959) М. Рильський поставив Яворниць:ко
го поряд з видатними діячами української культури :кінця 
ХІХ- початку ХХ ст.- І. Франком, М. Коцюбинським, 
Лесею Українкою, М. Старицьким, М. Кропивницьким. 
Ряд статей про життл, літе,ратурну 'Та фоль:клористиЧІНу 
діяльність Яворницького опублікувала автор:ка цих ряд:ків 
у газетах, журналах, збірниках 2• 1963 р. у видавництві <<Ра
дянсь:кий письменник» вийшла хнига біографічних опо-

1 Дмитро Іванович Яворницький. Серія <<Бібліографія вчених 
Ун.раїнської РСР»>. Вступна стаття і бібліографія І. М. Гапусевка. 
Відпов. редактор проф. R. r. Гуслистий. ((Наукова дУМІ\Ю). к., 1969. 

2 «Ім'я, що заслуговув ва пошану»>.- <<Зорю) від 10 серпня 
1960 р.; «Популяризатор творчоеті т. r. ШевченКа>).- <<ЗОрЮ) від 
9 березня 1960 р.; Д. І. Яворницький. До питання про життя і твор
чість. - МатериальІ :к ваучно-итоrовой конференции Двепропетров
сІюrо государственного университета. Днепропетровск, 1961; Явор
ницьБий-фольнлорист.- Научнме записки Днепропетровского гос
университета. Т. 79. Вьш. 19. Сборник работ филологическоrо фа
культета. ДвепропетровсІ~, 1963; Д. І. ЯnорницЬІшй (Літературний 
портрет). ·- <<Радянське літературоапавствО»>, 1963, М 6; Яворни
ПЬІ\ИЙ і Ноцюбивський. Тези доповідей і повідомлень четвертої 
республіканської наукової :конференції з питань творчості 
М. М. Rоцюбивсь:кого. Дніпропетровськ, 1963; Д. І. Яворницький
поttуJІЯризатор творчості Т. Г. Шевченка.- Вінок Великому Ноб
зареві. ДпіІІропетровське :книжкове вид-во, 1961, та ів. 
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відань про Яворницького кандидата технічних наук І. Ша
повала <<В пошуках с:карбів» 1• Вона відкривається корот
кою, але зворушливою передмовою М. Т. Рильського 
«Запорізький характернию>, в якій подаються спогади са-
.мого поета про Яворницького, а також високо оцінюється 
діяльність вченого та вказується на необхідність ширшого 
й глибшого засвоєння кращих його традицій. 

Разом з тим М. Рильський відзначив, що як історик 
Яворницький в характеристиці суспільно-політичного уст
рою Запорозької Січі припускався й окремих помилкових 
суджень. 

Критика прихильно зустріла появу <<В пошуках скар
бів>> 2, [Іроте належного аналіІЗу й об'єктивної оцін:ки не 
спромоглася дати, оскільки обмежилась констатацією того 
відрадного факту, що нарешті сказане добре слово про не
заслужено забутого вченого й громадського діяча. 

У книзі І. Шаповала ·В белетристичній формі йдеться 
· про ·Яворницького як про збирача народних скарбів -
скарбів матеріальної та духовної культури, використано 
свідчення сучасників, які звали вченого, працювали ра
зом з ним. Більшість оnовідань читається 13 інтересом. 

Звичайно, при нашій бідності літератури про Яворни
цького та відсутності його творів книга <<В пошуках ска р
бію> зробила свою корисну справу в популяризації імені 
вченого. Одначе як через недбале поводження з фактами, 
так і через неточність у використанні архівного матеріалу 
про ваунову вартість її говорити не доводиться 3• 

Дуже прикро, що в коротенькій довідковій статті про 
Д. І. Яворницького 4, вміщеній в Українській Радянській 
Енцинлопедії ( 1964), допущено чимало фа:ктичних поми
лок, назви творів подано неточно. Так, наприклад, праця 
«Иван Дмитриевич Сирко, славиЬІй кошевой атамав войска 

· ·_ Запорожекого низовь1х козююв>> вийшла на 20 років пізні
ше, ніж твердиться в Енциклопедії (не 1874 р., а 1894 р.), 

1 І в ан Шаповал. В пошуках скарбів. <<Радянський ІІИсь
меннию>. К, 1963; вид. ІІ, <~Дніпро>>, 1966. 

2 Див. Л. Б о й ко. Шукач скарбів.- <<Літературна Україна>> 
від 11 червня 1963 р.; Е. R урина. В поясках сокровищ.- <~днеп
ровская правда>> від 12 червня 1963 р.; Г. В ат чен ко. Шу
кач скарбів.- «Радянська культура>> від 5 квітня 1964 р.; Мар і я: 
Ш убравсь ка. Міра власного і чужого.- <<Вітчизна>>, 1963, 
М 12, стор. 192-195. 

3 Детальніше див. нашу рецензію у <<Вітчизні>>, 1963, .М 12. 
4 Див. Д. І. Яворницький. УРЕ. Т. 16. К, 1964, стор. 447-448. 
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філіал музею в будинку Яворницького відкрито не 1946-го, 
а 1964 р., захист магістерської дисертації відбувся не 
1896-го, а 1901 р., <<Запорожье в остатках старинЬІ и пре
дани·ях народа)> вийшло не 1887, а 1888 р. та ін. Вnадають 
в око також недбалі пере:клади в:а~зв творів: <<Малороссий
с.:кие народньш песни, собранньrе в 1878-1905 гг.» на·звані 
<<Українські народні uісні)>, <<Источники для истории запо
рожеких козакош> - <<Джерела запорізьких козаків)> тощо. 

Зустрічаються неточності і в невеличкій довідці про 
Яворницького в <<Історії Академії наук Української РСР)> 1 , 
хоч 1з'явилася вона, як, до речі, й 16-ІЙ том УРЕ, уже nісля 
опублікування статті про Яворницького в <<Радянському 
літературознавстві)> ( 1963), де факти подаво за першодже
релами. 

Як бачимо, література про Яворниць:кого невелика, 
в ряді випадRів позбавлена наукової цінності. Життя і ді
яльність ученого, його велика й різнобічна спадщина ще 
чекають свого дослідження й висвітлення .. Тільки колек
тивними зусиллями істориків, філологів, фольклористів, 
етнографів; археологів тут можна зарадити справі. 

Нашу працю слід розглядати лише як першу спробу 
синтетичного висвітлення життя й громадської діяльності 
Яворницького, його доробку в галузі ·фольклористики й ет
нографії, ч;астково лексикографії. ·Писати її доводилось 
переважно на архівних матеріалах, розшуканих по схови
щах нашої країни і за дуже невели:ким винят:ко:м ще не 
опублі:кованих. В цьому зв'язку особливу цінність стано
вить епістолярна спадщина, невідома . не тільки широким 
KOJiaM, а й дослідникам. Давно зауважено, що з едістолярії 
можна почерлнути чимало .таного, чого ні. ·в яких .інших 

джерелах не виявити. Нерідко саме через листування стає 
відомим невідоме, розиритим найпотаємніше. 

У процесі роботи використано. архівні матеріали Києва, 
Москви, Ленінграда, Харкова, Дніпропетровсьда та ін. Ко
ристуючись нагодою, силадаю подя:ку ооівробітникам 
Дніпропетровського історичного музею і:м:. Д. І. Яворни
цького М. М. Крюковій, О. М. Огризкіній, Г. І. Шевченкові, 
колекціонеру М. Я. Карасьову за сприяння в роботі над 
архівними матеріалами. 

1 Див. Яворницький Дмитро Іванович.- ІсторіЯ_· Академії науІ\. 
Української РСР. Rн. ~· К., 1967, стор. 473-474. · 



РОЗДІЛ І 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ 

Цей поетичний і хитруватий ук-
раїнець був людиною видатної пра
цьовитості, людиною великої дymj, 
великої кебети ... 

О. Ільчен-по 

В історії української культури й науки Яворницький 
·відомий більше під прізвищем Еварницький. 

На працях раннього періоду історик завжди ставив 
_ підпис <<Еварницький~>. Вперше <<Яворницький>> зустріча
ємо в статтях 1890 р. <<К истории краю> и <<Церковное уст
·ройство у заnорожеких козаІЮВ>>, надрукованих В <<Екате
рино.славских губернских ведомостях>> і підписаних << Евар
иицький - Яворницький>>. Тоді ж і з таким же nодвійним 
ПрізвИщем виходить його книга <<Вольности запорожс:ких 
коза:кою>. Одначе на всіх настуrіних працях знову стоїть 
«Еварниць:кий>>. І JІИІПе згодом, після революції 1905 р., 
з'являється на обкладинках книжок або подвійвий підпис, 
~або просто <<Яворниць:кий>> і зовсім рідко <<Еварвицький>>. 
За радянського часу вчений іменує себе тільки <<Яворни
цьким>>. 

Цікаво, що в його епістолярній спадщині підпис <<Явор
ИИЦЬІШЙ>> зустрічається набагато раніше, ніж у друкова
них роботах. Ще 1884 р. в листі до свого знайомого 
Я. П. Новицького від 29 листопада він, наприклад, підпи
сався <<козак Яворницький>>. 
- · У листах nізнішого періоду (і до Новиць:кого, і до ін
mих адресатів) звертають увагу підписи на зразок: «кошо
вий отаман Задерихвіст-повище>>, <<кошовий Байда Явор-
ницький>> 1

, <шозак Дмитро Байда>> 2, <<кошовий Дмитро 

1 Листи до Я. _п. Новицькоrо від 22 лиІІНя 1886 р. та 5 квітня 
1887 р . 

. 
2 Лист до Я. П. Новицькоrо від 12 травня 1888 р.; листи до 

R. Білиловського від 18 червня 1896 р. та 3 липня 1896 р. 
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Держихвіст-пістолетом», <шошовий отаман Держихвіст-по
вище>>, <<джура Яворницький•> та ін. Нерідко, підписав
тись <<Еварницький>>, він додавав тут же: <<читай Яворни
ць:кий>>, <<чистий Яворницький>>, <<nиши Яворниць:киЙ>>. 

Написання <<Еварницький•> вчений не вважав правиль
ним. Свою автобіографічну замітну 1890 р. в альбомі 
:колекціонера-автографіста М. І. Семевсь:кого вів так і по
чинає: <<8варниц:кий (правильнее Яворниц:кий) ... >> 1 

Та:ке подвійне прізвище викликало іноді зацікавлення 
n читачів ще за життя вченого. 3 приводу цього, наприк
лад, у 1892 р. звервувся листовно до Яворницького Василь 
Лукич - редактор галицького журналу <<Зорю>. В листі до 
нього від 1 червня 1892 р. Яворницький твердив, що 
справжнє його прізвище <<Яворницький>> і походить вопо 
від <швора>> або <шворника>> 2• Про це писав він і пізніше. 
У праці <<По следам запорожцев» зустрічаємо діалог між 
героєм-автором і священиком, який виявляє особливий ін
терес до ономастики. Автор так пояснює походження свого 
прізвища: << ... мол фамилил происходит от <<явора>> или 
<<яворника>>, откуда Яворские и Яворницкие; последнлл 
фамилил весьма распространена бьша в Галиции, и в 
XVIII веке, по гербовнику дворлнских родов царства 
польского, издапному в 1853 году, в Варшаве, известнЬІ 
восемь панов ЯворницІ{иХ. Из Галиции одна ветвь зтой 
фамилии перешла, вероятно, уже после rетмана Богдана 
Хмельницкоrо, в теперешнюю Харьковскую губернию и 
там основал;ась rнездом возле реки Северного Донца, Зми
евскоrо уезда. В новой родине часть зтой фа:милии оста
лась в дворлнском сословии, часть перетла в духовное, 

а часть в мещанс:кое. И уже в очень недавнее время одни 
из Яворницких стали писать свОю фамилию из буквьІ <<Е>>, 
большинство пиш·ет все-таки с буквьІ <<Я>>, мне же лично 
в школе вместо. буквь1 <<Е>> записали бу:кву <<8>>, и с зтой 
буквой я так и осталея rуллть ... •> 3• 

І все ж у наукових і літературних KOJiax Яворницький 

1 Інститут російської літератури АН СРСР ~Пушкінський дім) 
у Ленінграді (далі- Пушкінський дім), ф. 274, оп. 1, .N2 398. 

2 Основні дуМІш цього листа вперше були опубліковані В. Лу
кичем у журналі <<Зорю>, 1893, М 3, стор. 58. Самий лист зберігає
ться у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 
АН УРСР (далі- ІЛ), ф. 61, .N2 880. 

3 Д. И. З D а р н и ц к и й. По следам запорожцев. СПб., 1898, 
стор. 199. 
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частіше фігурував як <<Еварницький>>. Це інколи виклика
ло невдоволення вченого. В одному з листів до Сумцова 
у відповідь на його статтю, названу <<Д: И. Зварницкий>> 
( 1913), він зауважив: << ... дід і прадід мої. .. писали себе 
Яворницькими ... >> 1• І просить надалі зважати на цю по
правку. 

Отже, справжнє прізвище вченого не Еварницький, 
а Яворницький 2• Так принаймні твердить він сам. 

Народився Дмитро Іванович Яворницький 7 листопа
да 3 (26 жовтня за ст. ст.) 1855 рону в селі Сонцівці Хар
нівського повіту Харківської губернії (тепер село Борисів
ка Дергачівсьного - в недавньому Липецького - району 
Харківської області) в родині бідного сільського псалом
щика. Сонцівка (в минулому кріпацьке село) дістала назву 
від прізвища поміщика Сонцева. 'У ХІХ ст. село мало чим 
відрізнялося від інm:их сіл 'України: серед дерев височіла 
дерев'яна Цернва, через село протікала невеличка річка 
Липчик. Мешканці Сонцівки (а їх тоді було 900 чоловіків 
і 600 жінок) займалися· землеробством, садівництвом і вів
чарством. Поряд, через глибоку балку, була й інша Сон
цівка (тоді Бєлгородського повіту Курської губернії, нині 
Жовтневого району Бєлгородської області). Як розповіли 
нам старожили, українську Сонцівку в народі називали 
ще Борисівкою або Митрівкою ( Дмитрівкою), російську -
Іванівкою (від. синів Сонцева - Бориса, Дмитра, Івана). 
І зовсім недавно, для уникнення тотожності в назвах сіл, 
Сонцівку Харківської області, де народився Яворницький, 
перейменовано в Бо рисівку 4• 

У шкільному творі на тему <<Моя родина>> Дмитро 
Яворницький ось як описує рідне село: <<Моя родина, нося
щая название Солнцевки, есть небольшое село, отстоящее 
от г. Харькова на 35 верст. Расположение зтого ·села, как 
и большая часть сел, не представляет ничего особенного. 
Не доезжая на полверстьІ до самого села, вам прежде всего 

1 Філіал Центрального державного історичного архіву УРСР 
У Харкові, ф. 794, оп. 1, спр. 450, арк. 1. 

2 У Великій Радянській Енциклопедії помилково подано «Звар
ни:цкий- Яварницкий>> (див. БСЗ. Т. 48. Изд. 11, стор. 291). 

3 У нашій статті <<Д. І. Яворницький>> (див. «Радянське літера
турознавство>>, 1963, .М 6, стор. 104) помилково подано 8 листопада. 

4 Зараз у Борисівці в початкова школа (побудована ще зем-

фс~nом), клуб, бібліотека, медпункт. Село електрифіковане, радіо
нюване. 
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бросается в глаза сад, один из тех прекраснейшпих садов, 
Rакие очень редко встречаются в имениях даже самЬІХ 

богатьІХ по:м:ещиков. Внизу атоrо сада протекает неболь
шал peRa, Придающая саду л релесть и величне; по ле вую 
сторону сада находится широкий и не слишком глубоRИй 
овраг, на дне которого расстилается обширнан долина 
с озерами и прекраснь1ми источниRами, вЬІтекающими из 

боков оврага. 
За садом вам представляется в полном величии и блес

ке небольшая деревянная церRовь ... Местность, где распо
ложена село, представляющее длинную вереницу крестьяп

ских изб, по большей части возвьІmена, только северная 
сторона ее представляет постепенное понижение и, нако

нец, переходит в вебальшую долину, поросшую тенистьІми 
деревьями и густою травою; в конце долинь1 возвь1mается 

небольша;r гора, которая служит границею между губер
ниями Харьковской и Rурской ... » 1• 

Батько Яворницького- Іван (Іоан) Якимович Явор
ницький ( 1827-1885) походив із збіднілого дворянського 
роду; мати- проста селянка. Іван Яворницький, маючи 
хороші вональні дані, спочатку був псаломщиком, а неза
довго до смерті став дяком у с~оєму селі 2• Сім'я жила 
бідно, в простій селянській хаті (хата ця не збереглася; як 
свідчать мешканці села Борисівни, на її місці стоїть тепер 
повітка і льох Гекової Олени Кузьмівни, 1884 р. нар.) 3 •. 

Про дитинство Яворницького збереглися дуже скупі ві
домості. Сам він згадував, що батько його <<грамотій-само
учка>>, але добра й розумна людина, читав своїм дітям ве
чорами <<Тараса Бульбу>> Гоголя. Читав хоч і по снладах, 

1 Цей зошит зберігається у Дніпропетровському історичному 
музеї ім. Д. І. Яворницького (відділ фондів, архів Яворницького). 
Дерев'яної церкви, що згадується в цьому описі, зараз уже немає, 
річка висохла. 

2 3 церковних книг <<0 рождении, браке и смертю> села Сопців
ки за 1870-1886 рр. (.М 112, 113), які. пощастило нам розшукати 
в селі Дергачі Харківської області в районному архіві-загсі, видно, 
що Іоан Якимович Еварпицький в 1870 р. Сіув дяком, у 1872-
1883 рр. -виконував обов'язки псаломщика, 1884-1885- дяком. 
Д. Яворницький не раз писав, що батько його- <<селяниН>>. За 
твердженням М. Сумцова (1913 р.), Д. І. Яворницький був сипом 
<<бідного сільського дЯЧRа». Про це ж говорить і сам Яворницький 
у листі до Сумцова від 25 листопада 1913 р. 

. 3 Розповідь записана нами в селі Борисівці (Сопцівці) в жовтні 
1961 р. 



хоч і мішаною російсько-українською мовою, зате з великим 
nочуттям, а.діти <шежали на печі, у маленькій хатинці, і ні
міли од восторга над запорожцямИ>> 1• Шестирічний Дмит
ро, від природи дуже вразливий, невтішно ридав над долею 
:козака Тараса. Ті дитячі сльози, виплакані nід батьків
сь:кою солом'яною стріхою, залишили в душі малого хлоп
ця глибокий слід і оросили зерна майбутньої любові до 
запорожців. 

Сім'я жила бідно. ·Малоnисьменний сам, Іван Яворни
ць:кий мріяв хоч сина вивести в люди. Початкову освіту 
хлоnець здобув у рідному селі. Після того успішно закін
чив Харківське повітоне училище, в яке nоступив 1867 р. 
Взагалі про ранній період навчання Яворницького доку
ментальних даних не збереглося. Нам вдалося записати 
спогади жительки села Бо рисівки ( Сонцівки) 6вдокії 
Дмитрівни Бережної, які тільки частково проливають світ
ло на це nитання. 6. Д. Бережна, покійний батько якої 
Дмитро Якович Бережний близько знав Яворницького (та 
й сама вона пам'ятає, як Яворницький не раз бував у них), 
розnовідає: <<Батько також розназував нам з розповідей 
Я ворницьного і дещо про його дитинство. Сім' я була у них 
бідна, і вчитись ні за що було, але син власника енономії 
в Сонцівці дуже дружив з малим Яворницьким і ніяк не 
хотів їхати вчитись сам, а настояв, щоб тільки вдвох. Ну, 
їх і послав власник економії вчитись разом на свої гроші. 
Одного разу на якесь свято батьки всіх учнів nоnриїжджа
JІИ nровідати своїх дітей, Яворницького ж батьни не nри
їхали, бо ні за що було. Хлопець почав плакати. Тоді 
nідійшов до нього хтось з учителів та й запитав, чого він 

1 Лист Яворницького до Н. П. Новицьноrо від 14 грудня 1886 р. 
Зберігається у відділі фондів Інституту мистецтвознавства, фольк
лору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР (далі- ІМФЕ), 
ф. 4-3, од. зб. 70. 

Донедавна переважна більшість листів Яворницького до Но
Rицького знаходилася в колекціонера М. Л. Карасьова (Дніпро
nетровськ), з люб'язної згоди якоrо ми з ними й ознайомилися. 
~ині ці листи передано до Дніпропетровсьного історичного музею 
lМ. Д. І. Яворницького. Декілька листів зберігається в Інституті 
мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського 
~Н УРСР. Окремі з них опубліковані нами в статтях <<Історик 
І :митець>> (<<Вітчизна>>, 1968, .М 9, стор. 195-202), <<3 почуттям по
братимства» (<<Дніпро>>, 1969, .N2 10, стор. 152-159) та ін. Далі ци
т~ємо їх без посилання на архів, за винятком тих, які не опуб
лщовані. 
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плаче. Хлопець розповів ... 3 того часу й перевели Яворни
цьІюго вчитись на казенні гроші>> 1• 

Мова йде тут, очевидно, про Харківське повітове учили
ще, яке, за свідченням самого Яворницького, він справді 
закінчив. Навчання давалось йому легко, особливо уроки 
словесності. В учнівському зошиті ( 1869 р.) за другий 
клас, що зберігся, звертають ва себе увагу помітки, зроб
лені рукою вчителів, на зразок: <<rрамотное и легкое изло
жение, опЬІт очень хороший>>, <<изложение легкое, связное 
и грамотное>> тощо. 

187 4 р. Яворниць:кий по ступив,- очевидно, не без напо
лягань батька,- до ХарRівської духовної семінарії, але 
не закінчив її: енергійного, допитливого юнака не вабила 
духовна кар'єра. Закінчивши протягом трьох років чотири 
загальноосвітні класи, він не забажав учитися в останніх
двох богословських класах і 1877 р. ·залишив семінарію 2• 

Юнака цікавили світські науки, особливо історія, літера
тура, мистецтво; це й визначило подальші шляхи навчан
ня та праці. Того ж таки 1877 р. (22 вересня) Яворницький 
успішно склав екзамени на істори:ко-філологічний факуль
тет Хар:ківського університету. 

Час навчання Яворницьного в університеті припадає 
на вельми сумний період в історії українсьної культури 
й літератури. Наступ реакції в 70-80-х poRax супровод
жувався забороною украіпської мови, переслідуванням 
прогресивних письменників і вчених. Виявляти відверто 
симпатії до у:країнської мови, літератури, історії було не
безпечно, тим більш небезпечно було публічно виступати 
в оборону рідного письменства, досліджувати й популя
ризувати героїчне минуле 'України, національну своєрід
ність її етнографії, фольнлору тощо. Тільки мужні люди, 
справжні патріоти вітч1шняної :культури, могли зважитись 
за тих умов активно працювати в галузі унраїнознавства. 
В Харківському університеті, зокрема, такими були відомі 
вчені-філологи Олександр Опанасович Потебня і Микола 

1 Розповідь записана на батьківщині Яворницького в жовтні 
1961 р. з уст Є. Д. Бережної (1905 р. нар., пенсіонерка, родом із 
села Борисівки, зараз живе у Харкові). 

2 Curriculum vitae Д. И. Зварницкого. Державний історичний 
архів Московської області, ф. 459, оп. 2, спр. 4944, арк. 2. Всі ці 
дані вперше нами введені в науковий обіг 1963 р. (див. статтю 
<<д. І. Яворницький».- <<Радлнсь:ке літературознавство», 1963, .N! 6, 
стор. 104). 
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Мати Д. І. Яворницького. Фото. Публікується вперше. 
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Федорович Сумцов, наукові інтереси яких охоплювали всю 
слов'янську філологію. 

На молодого Яворницького лекції і вся науково-громад
ська діяльність Потебні та Сумцова справили благотвор
пий вплив. Пізніше, згадуючи перші роки навчання в уні
верситеті, Яворницький писав: <<Из наличного состава 
того времени университетских профессоров лишь один 
профессор А. А. Потебня; человек глубокого ума, сильной 
воли и широкой арудиции, имел большое влияние на сту
дентов, внушая им любовь к родному для него украинско
му слову, родной ему украинской . песне, родной для него 
поазию> 1• Лекції видатного вченого давали не тільки гли
бокі знання студентам, вони були перейняті ідеями свобо
ди думки і слова, ідеями рівноправного розвитку будь
якої національної культури. В рецензії на збірник пісень 
Я. Головацького Потебня відверто виступив проти велико
державного шовінізму: <<Всякая денационализация,- твер
див він,- сводится на ослабление анергии мЬІсли, на мер
зость запустения, безнравственность и оподление>> z-. 

Людиною великої душі, чистої серцем, жадібної розу
мом і виведе згодом Яворницький у повісті <<За чужий 
гріх» Потебню в образі професора Хмари. Сумцову, який 
тоді тільки-но починав свою діяльність на кафедрі росій
ської літе,р.атури, він присвятить пі;зніше декілька віршів. 

Яворницький глибоко поважав і Потебню, і Сумцова. 
Від своїх вчителів він сприйняв потяг до різнобічних знань 
і почасти їх наукову методологію. 

Юнак, що з дитинства захоплювався творчістю Гоголя, 
виявляє жвавий інтерес до російської та у:країнської істо
рії, літератури. Вже в студентсь:кі роки вів прагне не тіль
ки оволодіти знаннями, значно ширшими за університет
ський курс, а й брати безпосередню участь у науковій 
роботі (він був активним членом студентського гуртка no 
вивченню історії, побуту та звичаїв народу), збирати й ви
вчати фольклорні та етнографічні матеріали (часто його 
студентські канікули минали в мандрівках по Харківщині 
та І\атеринославщині). 

Слід с:казати, що в студентські роки Яворницький 
зазнавав великої матеріальної скрути. Бувало всього: 

І А. r. А в чинник о в. Профессор Дмитрий Иванович Звар
ницкий (к 30-летию литературно-ученой деятельности). Екатери
нослав, 1914, стор. 10. 

2 «Украинская жизни, 1916, .М З, стор .. 75. 
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і голодні дні, і холодні ночівки. Це помічали навіть викла
дачі. Сумцов згодом писав, що вже на університетсь:кій 
лаві Яворницький серед інших студентів <<ВЬІдвигался 
большой и разносторонней любознательностью, nриветли
вьім и весельІм правом при крайней материальной необес
печенностю> 1• 

3 університету Яво-рницький ·вийшов з щирими демо
кратичними nереконаннями, !З благородним прагненням 
працювати задля простого народу, вивчати його мову, по
бут, історію, щоб у такий спосіб підносити й популяризу
вати демократичні традиції вітчизняної культури. Але ці 
наміри не завжди належно втілювалися в праці, бо вчено
му й письменникові брю~увало чіткого розуміння історії 
суспільства як історії :класової боротьби. 

По за:кінченні університету ( 1881 р.) історико-філоло
гічний факультет nорушив клопотання про залишення 
Дмитра Яворницького, як винятково обдарованого студен
та, позаштатним стипендіатом для підготовки до профе
сорського звання. Рада університету розглядала це питання 
29 ивітня 1882 р. і прийняла рішення розв'язати його за
иритим поданням голосів. 13 травня 1882 р. таємним голо
суванням (37- за, 3- проти) було вирішено залишити 
Яворницького позаштатним стипендіатом для :підготов:ки 
до професорського звання по кафедрі російської історії 
(штатних стипендіатів брали щорічно лише :кілька чоловік 
на всю Росію}. Разом з цим Яворницький одержав тимча
сове призначення в Харківську 3-ю чоловічу гімназію як 
викладач історії. 

Допитливий юнак увесь віддається науці, старанно сту
діює праці з історії України. Відхиливши запропоновану 
йому факультетом, зокрема істориком М. Н. Петровим, 
тему '3 загальної історії 2, він зупиняється на дослідженні 
Запорозької Січі. Героїчна сторінка з історії України
легендарне Запорожжя - вже давно полоnила його розум 
і серце. 

Свою місію, свій заповітний ідеал уже в перший період 
наукової діяльності Яворницький бачив у тому, щоб nов
ністю nрисвятити себе дослідженню життя й героїчної 
боротьби запорозькИх козаків, Така ж синівсьна, <шевга-

1 <<ЮжнЬІй краЙ>> від 24 листопада 1913 р. 
2 В. Стр ом е пк о. Дмитрий Иванович Зварницкий.- <<Южнал 

зарю> від 27 листопада 1913 р. 
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сима любов до того Запорожжя ... , що не залить н водою, 
не засипать її землею>>, залишилась у нього на все життя. 
<<Уже з 1883 року я працюю пером,- писав він пізніше,
і ні разу за це время не ломислив о користі за свою працю: 
одно мною заправляло- знать правду о запорожцях й ту 
правду миру об'явить>>. 

Протягом 1881-1882 рр. було наnисано nрацю <<Воз
никновение и устройства Запорожекого коша>>, робота вад 
якою почалась ще в студентські роки. Проте ця тема вва
жа.1ася тоді крамольною, і 'Попечитель Харнівського ок·ругу 
генерал-лейтенант Максимович заявив початкуючо:м::у дос
ліднику: <<Ваши запорожцЬІ вам не нужнЬІ. Пишите о Фив
ляндию> 1• Незважаючи на це, юнак наполіг на своєму, за 
що його вже 20 травня й позбавили стипендії. Так і поча
лося <<ходіння по муках»- :м::андрівни по місцях Запорозь
кої Січі з науковою метою. 

Молодий учений хоче висвітлити історію Запорожжя за 
документами, за перевіреними фактами, а також за спо
гадами сучасників. <<Нет,- говорив він про праці своїх 
попередників Скальковського, Бантиш-Rаменського, Мар
кевича,- печатвЬІе сочинения не дают мне того, чего ищет 

моя душа! И я решил отправиться в поиски за архивнЬІм 
материалам, чтобь1 на основании его изобразять жизнь за
порожских :казаков во всей их полноте>> 2• 

Для придбання свіжих матеріалів- археологічних, 
фольклорно-етнографічних, топографічних - Яворницький 
не шкодує ві здоров'я, ні сил, щоб на власні очі побачити 
й власними руками обміряти вольності запорозькі. Подо
рожуючи на земських конях чи волах, а здебільшого піш
ки, він не раз зазнавав серйозних фізичних травм, ламав 
руки, ноги, а одного разу, як згадує сам, так довго не вияв

ляn ознак життя, що його супутники почали читати над 

вим псалтир. Зате такі подорожі давали молодому дослід
нику виняr:ково багатий матеріал. <<Материалу набрал гро
мадное количество, топографию юго-западного 3апорожья 
вижу как ва ладани. Много везу с собой и запорожеких 
вещей)>,- хвалився nіп Я. П. Новицькому, своєму другові, 
після такої чергової поїздни. 

1 Професор Д. І. Лворниць:кий.- <<Звезда» від 19 травня 1929 р. 
2 А. Г. А в ч и н в и к о в. Профессор Дмитрий Иванович 9вар

вицІшй. Енатеринослав, 1914, стор. 11. 
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Проте слід зау:ьажnтй, що такі подорожі дИ1\тувалися 
не тільки необхідністю придбати нові наукові дані, а й ро
мантичністю натури Яворницького, бажанням глибше пі
знати життя, народ, красу природи. <<Что почести, что по
ложение в свете, что семейная жизнь? - писав він тому 
ж Новицькому · 13 жовтня 1884 р. - Оно для меня то же, 
что для голодной собаки муха, а может бЬІть, еще и мень
ше того ... Днепр, степь, песня, сопилка- вот что для меня 
вьІШе всего на свете>>. 

Багато в чому Яворницький прагнув наслідувати 
М. Ноетомарова - зірку першої величини, <шева» в науці, 
як писав він про нього. Особисте знайомство відбулося між 
ними за кілька міся:ців до смерті Костомарова на його 
квартирі в січні 1885 р., тоді, коли Яворницький приїхав 
до Петербурга на ІЮ}юткий час попрацювати в архівах. 
Костомаров справив на молодого Яворницького незабутнє 
враження. Принципово нове положення Костомарова про 
те, що історію ,треба вивчати не тільки за друкованими 
джерелами, а й за народними переказами, піснями,- дав
но вже імпонувало Яворницькому, було йому дороговка
зом. <<Скоро я пришел к убеждению,- писав Костомаров,
что ИСТОрию нужно пзучать Не ТОЛЬЦО ПО :м:ерТВЬІМ ЛеТОПИе 

сям, а и в живом -народе» 1• Подібне скаже пізніше 
і Д. І. Яворницький, який щодо цього у своїй практичній 
діяльності піде зпачио·далі. Народознавство його цікавило 
ширше й глибше. Історичні праці· Яворницького неЗрівнян
но щедріше опиралися на виявлені ним документи, пред
мети матеріальної культури, народні перекази, археологіч
ні знахідки, особливості місцевості тощо. Зібраний ученим 
протягом багатьох років матеріал послужив, як відомо, не 
тільки для написання фундаментальної тритомної <<Исто
рии запорожеких казаков>> ( 1892-1897), а й для засну
вання багатого краєзнавчого музею в Катеринославі. 

Своїми враженнями від поїздок Яворницький часто ді
лився в публічних лекЦіях, на сторіиках газет <<Харьков
енне губернские ведомости», «Екатеринославские губерн
ские ведомостИ>> та журналу <<Киевская старина>>, який 
тільки-но nоя.вився ва. світ. Тут 1883 р. буца падрукована 
одна з перших його статей - історико-етнографічний на
рис <<Жизнь запорожцев по рассказу совремеиника-очевид-

1 Литературное наспедпе. Автобиография Н. И. Rостомароnа~' 
СПб., 1890, стор. 28. 
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ца>>. Разом із своїми вчителями- О. Потебнею і М. Су:м
цови:м, а також з відомими на той час ученими- Д. Бага
лієм, П. Єфименном, М. Халансьним він бере активну 
участь у роботі щойно організованого при Харківському 
vніверситеті Історико-філологічного товариства, часто ви
~тупає з доповідями на його засіданнях 1• 29 січня 1883 р. 
Лворвицьного обирають членом Історико-філологічного то
вариства - 11 <<білих>> і 2 <<чорних>> (до цього він відвіду
вав засідання товариства як слухач). Робота в товаристві 
разом з Потебнею і Сумцовим ще більше сприяла розши-
ренню наукових інтересів, поглибленню знань. · 

Навесні 1884 р., повернувшись із чергової поїздки по 
місцях колишньої Запорозької Січі, будучи ще стипенді
атом професорського звання, Яворницький розпочав чита
ти в Харкові с~рію публічних лекцій під загальною назвою 
<<Про запорозьких нозаків>> (перша ленцін відбулась 21 
квітня). Біржевий зал, де проходили лекції (кожна три
вала дві години), був завжди переповнений. Газети від
значали:, що Яворницький не стільки читав, снільни імпро
візував, і переважно без конспекту 2• 

Лекції мали величезний успіх. Як мереживо візерунка
ми, вони були уквітчані зразками з художньої літератури, 
фольклору, записаними самим автором народними перена
зами про героїв-нозаків. 

Але леІЩіЇ привернули увагу преси не тільки артистич
ністю виконапня та нрасою стилю. Розповіді про Запорож
шя пробуджували зацінавлення минулим, вітчизняною 
історією і водночас наштовхували на мимовільне порівнян
ня цього минулого з сучасним. <<Живой водой>> истори
ческого анализа реставрировать проmеДшее,- писала з 
nриводу лекцій Яворницького газета ·<<Днепр>>, - значит 
nолучить возможность понимать настоящее и провидеть 
rрядущее ... >> 3• Газета танож всіляко вітала активне праг
нев:в:я Яворницьного відтунати і зберегти для пащаднів 
~ам'ятни минулого, які ніким не оберігаються, гинуть 
1 Розкрадаються, показати минуле <<зо всіма його повчаль--·----
ь 1 

u На засіданнях Історико-філологіtШого товариства Яворни
~О Rиu nрочитав, зо:крема, такі доповіді: <<0 сечах Запорожс:ких>>, 
n тчет о поезд:ке на Запорожье>>, «0 материзлах длл истории 3а-
оро2жьл, храплщихся в моеновених архивах>> та ін. . 

<<Д Газета «Днепр» дру:кувала їх в СІюроченому вигллд1 (див. 
ІІ~ПР>>, 1884, .М 46-55). 

<<Днеnр>>, 1884, .N2 47. 
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ними деталями>>. На останн1и лекцн, прочитан1и з таким 
же успіхом, як і всі попередні, ботанік М. R. Срединський 
подарував Яворницькому свою книжку <<МатериальІ для 
флорЬІ Новороссийского края и Бессарабию> 1, а Я. І. Що_
голів- вірш <<В степу>> 2 з посвлтою- <<Д. І. Еварницько
му на пам'ять nублічних лекцій 1884 р.>>. До речі, з Щого
левим у Харкові Яворницький сходиться чи не найближче. 
Як па вченого, діяча української культури, Щоголів 
nокладав на Яворницького великі надії. <<Мьт и наша на
родность ждем от Вас очень многого>>,- nисав він якось 
Яворницькому. Щоголеву імnонувала активна діяльність 
молодого вченого на ниві української :культури, особливо 
захоплювала його енергія, темперамент, завзятість у до
слідженні запорозької вольниці. Недарма в листі до Дере
в'ян:кіна він називає Яворниць:кого завзятим запорожцем, 
<<семь раз ломавшим руку на ДпепровЬІх порогах и гото
вьтм семьдесят раз поломать ноги, лишь бьт толь:ко 
окунуться в Днепре и взобрать·ся на его скальп> 3• 

В родині Щоrолева ЯворницьІ\ИЙ був своєю людиною. 
Та й сам Щоголів часто відвідував Яворницького. На той 
час уже відомий поет, він особливо дорожив товариством 
молодого дослідника. Пізніше, коли останній залишить 
Харків і переїде до Петербурга, Щоголів щиро жалкува
тиме, що тепер не може бачити його у себе дома <<ві за уз
варом, ні за варениками>>. 

Дружба Щоголева з Яворниць:ким збагачувала і змуж
нілого поета, і початкуючого історика. Інтерес Щоголева 
до :козацтва, наявність великої кількості віршів про Заnо
рожжя, безперечно, завдячує спілRуванвю його з Яворни
цьRим. У ·свою чергу той не без впливу Щоголева 
береться за поетичні спроби. Деякі вірші Яворницького 
датовані: <<XapRin, 1883>>. · 

Проте в кінці 80-х років між Яворницьким і Щоголе
вим виниRла раптова неприязнь. Ще М. Сумцав, знайом
лячись з листами Щоголева до Дерев'янRіна- шануваль
ниRа його поезій, звернув увагу, що в останніх листах 

1 У вступній статті до видання Л. І. Щ о r о л і в. Твори. Пов
ний збірнИІ\ з ілюстраціями. Упорядкував проф. М. Су:мцов. «Рух». 
Харків, 1919, стор. 106-107. М. Сумцов помилково назвав цю кни
гу «Флора Новороссийского края». 

2 Поезія <<В степу>> вперше була надрукована в <<Харьковских 
ведомостях>>, 1884, .М 113. 

3 Я. І. Щ о г о л і в. Твори. Повний збірник з ілюстраціями, 
стор. 19. 
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nоета <<Лунають ... докори і жалі на Яворницького>>, і ви
словив здогад, що відносини між ними <<очевидно, значно 
з.міпились>> 1

• Причини цього Сумдов дошукатись тоді не 
міг. Тепер можна з певністю сказати, що розрив стався 
ось чому. Дочка Щоголева Єлизавета, приваблива і розум
на жінка, що була віддана за хворого князя Шаховського, 
глибоно й щиро покохала Яворницького і заради нього, 
залишивши свого чолояіка, втекла з дому. Але зв'язати 
свою долю з нею Яворницький не ризикнув через її <<пе
кельний>> характер. Цього Щоголів простити Яворницько
му не міг. В поезії <<В степу>> він навіть зняв йому посвя
ту. Одначе Яворницький завжди високо цінував талант 
Щоголсва. 

Живучи в Харкові, вчений з особливим захопленням 
збирав і RолеRціонує археологічні знахідки, різні історичні 
старожитності. Його колекцію визнано однією з нращих 
на VI археологічному з'їзді в Одесі у серпні 1884 poRy. 
На цьому ж з'їзді він прочитав два реферати, які виклиRа
ли жвавий інтерес у присутніх і здобули загальне схвален
ня. <<ГазетьІ курят, графЬІ, ннязья и профессорЬІ ищут 
знаномства. По совести сказать, я и не понимаю, почему 
так поправился другим>>,- розповідає він у листі з Одеси 
Новицькому. Повернувшись до Харкова, Яворницький 
енергійно ·готується до здачі магістерського екзамену. 

Глибоким було в цей час і зацікавлення літературою, 
мистецтвом, фольклором, етнографією. Яворницький не 
тільки перечитує, вивчає твори Шевченка, Пушкіна, Гого
ля та інших класиків російської й української літератури, 
а й сам десь з початну 80-х років починає писати. В сере
дині 80-х років був намір видати літературно-фольнлорис
тичну збірку у:країнською мовою, але його не пощастило 
здійснити через переслідування та важкі цензурні умови. 

Яворницький підтримував дружні стосунки з видатни
ми діячами українського театрального мистецтва - Rро
~ивниць:ким, Садовським, Заньковецькою, Саксаганським, 
тарицьким, з якими познайомився під час їх гастролей 

У Харкові восени 1884 р. Особливо близько зійшовся він 
~ 1\роппвницьким, тоді вже відомим драматургом, актором 
1 .rоловним режисером об'єднаної трупи українських артис
ТІВ. 3 його листа до Новицького від 20 жовтня 1884 р. дові-------
сто 1 

2Н. І. Щ о r о л і в. Твори. Поввий збірник з ілюстраціями, 
р. 9. 
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дуємося: <<Я познююмился с Rропивницким. Бь1л у него·: 
і до себе приводив. Що то за душа щира, та добра, та та-: 
лановита! Якби ви почули, серце моє, як він на бандурі 
r}Тає? Якби почули, як він співає пісні?>> В іншому листі 
повідомляє: <<Був у мене Rропивницький. Козача дуmаІ 
Тричі поцілував його в ма кушку>>. Товариська приязнь 
першого знайомства виростає у теплу та щиру дружбу на 
все життя 1• Вельми радів Яворницький з успіхів україн
ського театру, заохочував акторів до творчої праці. 3 Про
пивницьким же часто зустрічався, листувавс~, ділився 
творчими планами й задумами, навіть мандрував разом 
з ним по степу - колишніх землях запорозьких. Дружба 
ця грунтувалася на спільності інтересів, на бажанні об'єд
нати зусилля творчої інтелігенції для боротьби за роз·виток 
української культури. 

Одночасно збирає Яворницький фольклорні та етногра
фічні матеріали. 1884 р. він опублікував у катеринослав
ській газеті <<Днепр>> звернення до читачів з проханням 
надсилати йому в Харків різні старожитності запорозькі, 
а також народні пісні, перекази тощо. Окремі зразки на
родної творчості пощастило надрукувати в періодичних 
виданнях Петербурга, Rиєва, Харкова, Катеринослава, 
Одеси. Більшість залишалась у рукописах. 

Як і раніше, Яворницький живе в нестатках. Матері
альна скрута стає ще більшою, ніж у студентські роки. 
Брак будь-яких коштів на наукові потреби, насамперед 
археологічні поїздки по вивченню залишків матеріальної 
нультури Січі, без чого він не мислить дослідження Запо
рожжя, а пізніше також на видання власних робіт, які 
друнувались тоді, за незначним винятком, на 1юшти самих 
авторів,- зв'язує йому руки. <<Уж не знаю, как я сведу 
конць1 с концами~,- пише він в одному з листів до Но
вицького. <<Везде хотелось бЬІ побь1вать; нужно бьшо бЬІ 
поехать и на Сечи, благо, время удобное для археологов, 
но, откровенно говоря, грошей на то нет>>,- жаліється він 

в іншому. Всебічне дослідження Запорожжя гальмувалось 
нестачею коштів, і це було для Яворницького трагедією. 
Зібраний величезний народознавчий матеріал подовгу за
лишався невиданим, не могли вчасно побачити світ і на
унові праці. <<Что могу я сделать для моего любимого 3а
порожья без копейки за душой, скитаясь по широкой степи. 

1 Про це див. «Вітчизна)>, 1963, .М 12, стор. 193. 
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с nосохом в руках, с сумой за плечами, исnьІтЬІвал голод 
:и: зпой и подвергаясь всяним случайностям?І- з розпачем 
ппrпе він на початку 1885 р. Новицькому.- Л вижу, я убе
дплся, я додумался, что науна без средств тан же бледва, 
~aR тепличное растение без яркого солнечного света». 

У 1884 р. він працює вчителем історії в Харківській 
~~~і:ночій гімназії Н. Я. Григорцевич, а також дає приватні 
уроRИ. 

Вже на самому почат:ку наунової та літературної діяль
ності молодин вчений зазнає багато прикростей. Це був 
період, коли після горезвісних уназів про заборону укра
їнсмюї мови пасилились нападки на діячів уІ\раїнської 
культури. <<Новая вражда,- писав з приводу цього О. Пи
піп,- исходила из мнимо политических, а в сущности из 

обсв:уравтнЬІх принципов: малорусская литература, как 

и местиьІЙ малорусский патриотизм, бьши ааподозрень1 
в политической пеблаrонадежности, в стремлении к сепа
ратизму>> 1• 

Наступ реакції у 80-х роках особливо згубно позначив
ся на освіті, на розвиткові науки. Проведені в цей час 
реорганізаційні заходи в середній і вищій ШІ\олах були 
спрямовані на те, щоб не допустити до кафедр передових 
учених, ще більше затиснути вільну творчу думку. 3 Мос
ковського університету звільнено професора права 
1\1. М. Ковалевського, з Петербурзького~ історина В. І. Се· 
меnсьІюrо. На знак. протесту протц реакційних заходів 
уряду покидає Новоросійський університет (Одеса) видат
ний учений І. І. Мечников. "У Харкові за Потебнею і Сум
цовим, яних запідозрено в сепаратизмі, встановлюється 

~агляд. В опалу потрапив і Яворницький. Восени 1884 р. 
иого відверто оголошують <<ярЬІм украинофилом и даже 
сепаратистом, изь1скивающим все средства к тому, чтобЬІ 
nuедрять ·свои тенденции в юнь1е сердца молодежю> 2, і не
забаром звільняють з університету. Згодом змушені були 
залишити Харківський університет Сумцов, Делярrо, Лаш-
1\еви:ч, Якобій. <<Если бьr вь1 знали, как я люблю свое За
порожье и его сердечнь1х сиромах?І- писав Яворницький 
своєму знайомому Г. Маркевичу 4 жовтня 188~ р.- Все 

1 А. П ЬІ пи н. Русс:кие сочинения Шевч:енюі.- <<Вестник Ев
ропьі)), 1888, март, стор. 249. 

З листа Яворницького до Г. Маркевича від 22 вересня 
і~~~ р.- ІЛ, ф. 25, М 21. Див. <t-Радянське літературознавство>>, 

• .N2 6, стор. 106. 
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готов оставить, со ·всем готов расстаться, лишь бЬІ толЬІю 
одна моя нога могла стоять на священной для меня земле. 
Да, зто так. Но что же из зтого? Неужели я сепаратист?· 
И не думал, и не думаю бьтть сепаратистом. Люблю кло
чок земли! Люблю nотому, что не нахожу нигде другого 
утеmения, люблю потому, что там есть широкий простор 
для моей раздольной натурьт, люблю потому, что в чистьтх 
ричковьrх водах своей УнрайнЬІ вижу печальньтй образ· 
своей осабьт. Зх, знали бьт люди, :как тяжело мне жить на 
свете! Одно утеmение - браситься в степь, уrлубиться~ 
в дни давнопроmедшего времени... Так разве зто сепа ра
тизм? .. >> 

1 

Втеча в минуле від суворої дійсності, романтизація :ко
зацької герої:ки, що нерідко межувала з ідеалізацією За
порозької Січі взагалі,- то, певна річ, був вияв не тільки 
nатріотичних устремлінь Яворницького, а й його світQrляд
ної обмеженості, хоч саме по собі невдоволення сучасніс
тю, прагнення відродити героїку минулого, сприяти підне
сенню у:країнської культури свідчило про прогресивні 
тенденції в діяльності Яворницького. Та й зроблене ним 
у галузі історії, фольRлористи:ки, етнографії, археології 
вже з перших років було цінним внесRом у вітчизняну 
науку. І в той час, Rоли за українською культурою не ви
знавалося право на самостійний розвито!{, розгорнута 
Яворницьким широка діяльність в галузі унраїнознавства 
викликала підозру в реющійнпх Rолах. Саме тому Явор-
ницьно~у й не дозволяють брати участі в житті Харків
ського університету. 

Молодий учений опиняється в сирутному становищі -
без роботи і без коштів на прожиття. Тільки приватні уро
ни з історії якось ще рятують його. На деякий час Явор
ницький розгубився, в його листах переважають розпач 
і безвихідь. 

<<Та нема в світі так нікому, 
Так, :як міні молодому! І -

скаржиться він Новицькому на початку 1885 року.- Вот 
что могу сказать о себе в настоящее время. Груетна моя 
жизнь вообще, а теnерь в особенности. Почему же? Разу
меется, не потому, что я в шестой раз сломал свою зло-. 

счастную руку, да и не потому, что в настоящее время 

1 ІЛ, XXV/22. Див. «Радянське літературознавство>>, 1963, N! 6, 
стор. 106. 
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fl си:ЖУ почти без гроша, груетна она уже потому, что не 
уІ'ладь~nается в обьш:новепньrе рамки нашей будвичной 
русс:КОИ ЖИЗНИ>>. u • u 

До всього цього прилучається ще и велике СІменне го-

ре: Яворницький боляче переносить розрив з дружиною
учительною Ноніною Варварою Петрівною, що стався рап
~ово 1885 р. (не з його вини), а також смерть батька (бать-
1ю помер у липні 1885 р. в Сонцівці від водян1ш, маючи 
57 ронів). Під час однієї і3 археологіч;них роз·копок Явор~ 
ницький ледве не загину.в (був за-сипаний ·землею й ді·став 
тяіККЇ травми). 

Позбавлений права працювати в Харнівсьиому універ
ситеті і взагалі жити на Уираїпі, розбитий морально, при
гнічений горем, учений влітну 1885 р. переїжджає до Пе-
тербурга, де невдовзі знайомиться з І. Ю. Рєпіним. · 

У літературі про Яворницьноrо і в літературі про 
Рєпіна дата переїзду вченого до столиці визначається по
різному: одні пишуть (напринлад, В .. Петров), що це ·ста
лося 1883 р. 1 , інші- що 1886 р. (тану думку, зокрема, ви
словив І. Зільберштейн у передмові до публікації спогадів 
Яворницьного 2; за ним іде і Ю. Бєлічно 3; але янщо пер
ший називає цю дату обережно, невпевнено,· то другий 
подає її в своїй книзі уже без жодних застережень; помил
ково названо цей рік і в статті про Яворницького, вміще
ній в УРЕ 4). Лише Василь Строменко, який працював 
У Катеринославському музеї разом з Яворницьиим, визна
чив переї:зд Яворницького до столиці 1885 роком 5• 

Сам же Яворниць:кий у різний час неоднаново називав 
Рік свого переїзду до Петербурга. Та:к, наприклад, в авто
біографічній замітці 6 в альбомі М. І. Семевсь:кого 13 грудня 

1 Див. В і І\ то р П ет ро в. Пам'яті акад. Д. І. Яворницького 
1_,1885-1940) .-<<Вісті Академіі наук УРСР>>, 1940, N2 7-8, стор. 107. 
акож: Дмитро Іванович Яворницький.- <<Комуніст>> від 6 серпня 

~940 р.; <<'Умер академик Яворницкий»>.- <<СоветсІ\аЯ 'УІtраина»> nід 
ссрnня 1940 р. та ін. 

2 Див. И. С. 3 и л ь б е р m т е й н. Репин в работе над <<3апо
~Нжцами». -Художественное наследство. И. Е. Репин. Т. ІІ, Изд-во 

СССР. M.-JI., 1949, стор. 60. 
3 Див. 10. Б є л і чк о. Україна n творчості І. Ю. Рєпіна. <<Мис

тецт4ВО>). R., 1963, стор. 55. 
Див. Д. І. Яворницький.- УРЕ. Т. 16. R., 1964, стор. 447. 

5 Див. <<Южная зарю> від 27 вересня 1913 р. 3 приводу цього 
~в. ТаІюж н,:tmi ~татті. в <<Радянському літературознавствІ>>, 1963, 

- 6, СТОр. 106; «ВІТЧИЗНІ»>, 1963, .М 12, стор. 193. 
0 Зберігається у Пушкінському домі. 
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1890 р. він власноручно заевідчив, що залишив Харків 
і прибув до столиці 1885 р. Проте в автобіографіях пізні
шого періоду- від 10 листопада 1896 р., а також від 12 
червня 1937 р. - вчений називає уже 1886 рік. Незадовго 
ДО смерті в статтях <<І. ю. Рєпін прот. r. Шевчепкю> 1 та 
<<Шевчен:ко і Рєпію> 2 він писав, що переїхав до Петербурга 
і познайомився з Рєпіним у 1885 р. 

І. С. Зільберштейн, піддаючи сумніву саме останнє 
твердження Яворницького, без будь-якої до:кументальної 
аргументації називає замість цієї дати іншу, а саме 1886 
рік. <(Около 1886 г.,- пише він,- Яворницкий переехал 
на жительство в Петербург, где принялся за работу в ар
хиваю> 3• Знайомство із Рєпіним, на думку дослідника, від
булося десь 1887 рану. В останньому І. Зільберштейн ціл
ком довірився помилковим твердженням С. Д. Яворницької 
( Бураково і), дружини вченого, в її статті <<Спогади про 
І. Ю. Рєпіна>>, надрукованій в обласній дніпропетровській 
газеті <<Зорю> від 28 вересня 1940 р. Але янщо вже ста
вити під сумнів вірогідність спогадів самого ЯворницЬкого, 
то тим нелогічніmе приймати за істину слова його дружи
ни, яка не могла бути ні свід:ком, ні очевидцем цього зна
йомства (Яворницький познайомився з С. Д. Бура:ковою, 
уже живучи в Катеринославі). 

і І все-таки визначені І. Зільберштейном дати переїзду 
Яворниць:кого до Петербурга і знайометва з Рєпіним стали 
для дослідниRів незаперечними. А дарма, фанти говорять 
про інше. 

Листування Яворницьного, а та:кож інші архівні мате
ріали цього періоду, яких не торналась ще рука дослідни
на, дають підстави вималювати таку картину. 1883 р. Явор
ницький .залишається ще етилендіатом професорського 
звання при Харнівсь:кому університеті (про це свідчить 
його лист до Новицького від 1 вересня 1883 р.). Постійне 
листування з Я. П. Новицьким переконує, що весь 1884 р. 
вчений живе в Харкові, роз'їжджаючи по різних місцях 
нолиmньої Запорозької Січі, збираючи архівний та фольR
лорно-етнографічний матеріал. Влітку 1884 р., ян уже за
значалось, його починають переслідувати і цьнувати. <<Мое 

1 Див. <<Образотворче мистецтво>>, 1939, .N'2 2-3, стор. 70. 
2 Див. збірник <<Пам'яті Шевченка>>. Дніпропетровськ, 1939, 

стор. 131. 
з Художественное васледство. Т. 11, стор. 60. 
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дуwевное ~остояние nодч~с так мрачно, чт? я бегу сам от 
себя,- з гІркотою в серц1 признається ВІН Новицько:му 
у вересні 1884 р.- Противно, тяжело, гадко; только и лег
че, когда вспоминаешь Дн~пр, Хортицу, степ:Ь, пороги ... 
тяжело мне, душа моя, тяжко; сердце вещует что-то не

доброе>>. 
У листі від 25 січня 1885 р. до того ж адресата пові

домляється, що був у Москві і Петербурзі: <(Оглянув Моск
ву ... , я реmил, хотя с большим опасеннем и после долгой 
нерешительности, ехать в Петербург. И поехаш>. (Тут і від
булось знайомство з М. :Костомаровим). 3 Петербурга че
рез Москву вчений знову повертається на "Україну, робить 
розкопки в Катеринославській губернії, читає лекції про 
результати своїх поїздок; Якраз у цей час його і звільня
ють з роботи. 

12 липня 1885 р. із села Богодар Яворницький пише 
Новицькому, що найближчими днями збирається заїхати 
до нього, а потім <шрямо на Пи тер, - тав: треба>>. А вже 
з листа від 13 серпня 1885 р. дізнаємося, що він <<опинився 
в Петербурзі>>. Те саме nисав він і Г. Маркевичу 28 серпня 
1885 р.: <(Теперь я переселилея в Петербург и состою пре
подавателем истории в Никалаевеком институте благород
ньrх девиц» І. 

У листі Якова Щоголева .від 7 вересня 1885 р., адресо
вапому молодому вченому в Петербург, читає,мо: << ... МьІ 
на днях узнали, что Вьr получили :место в одном из инсти
тутов и что министр nрисутствовал на Вашей пробной 
лекциИ>> 2. 

Інші листи та архівні документи цього періоду також 
дають можливість з певністю зробити висновок, що Явор
ницький переїздить до Петербурга на постійне проживан
ня влітку (точніше в кінці липня- на початку серпня) 
1885 р. 

Перші дні в столиці були важкими для вченого. Віді
Р~авий від улюбленої роботи - дослідження Заnорожжя, 
вщ в:а якусь мить розгублюється, не знає, до чого йому 
nринласти свої знання і хист. Такий настрій передається 

1 ІЛ, ф. XXV, од. зб. 27 . 
• . 

2 Л н і в Щ о r о л і в. Твори. Вступна стаття, упорядкування, 
ПІДготовна текстів та примітки П. R. Волинського. Державне ви
д~:впццтво художньої літератури. R., 1961, стор. 292. Оригінали лис
Тt:в зберігаються в ІЛ .. 
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зокрема в листі до НовицЬІюго від 13 серпня 1885 р.: << .•• ва 
душе у меня так важко, так тяжко, нак никогда. Я боюсь 
даже, чтобь1 не сойти с ума. Тяжелое состояние. Если бЬІ 
только я мог пережить его! .. Здесь я отарван от всего, что 
бьшо мило моему сердцу, что приятно ла скало мой слух, 
успокаивало мои больнЬІе глаза. Здесь ви Сечи, ни степи, 
ни Днепра,- все далеко, далеко от меню>. 

Моральні страждання посилювалис:ь ще й. ма те рі альни
ми нестатками: в новому місті попервах Яворницький за
лишається без будь-яких засобів для існування, що було 
теж однією з причин його відчаю та суму (друзі тоді вже 
покійного Ноетомарова потурбувались про Яворницького 
і тимчасово влаштували його на квартиру Г. С. Вашкеви
ча - бли3ького знайомого Ноетома рова) . 

Опинившись далеко від рідного краю, з розбитими на
діями, бе3 копійки, бе3 можливості займатись улюбленою 
справою, молодий вчений страждає глибоко, до розпачу 
невтішно. <<Я истинно несчастньrй, триждьІ несчастиЬІй че
ловек!- скаржиться він тому ж Новицькому.- Взгляните 
на :меня: я жалкий человек, потому что и сейчас плачу, 
_как ребенон, не видя своего милого Днепра и своей нена
глядной степи. Если бьr я мог в настоящее время момен
тально перенестись с берегов туманной Невьr на берега 
светлаго Днепра, ничего у бога и не просил бьІ и ничего 
от него больше и не желал бЬІ ... >> Іноді й життя уявляється 
йому марним, безцільним. 

Приголомшений цими бідами, Яворницький переживає 
тяжку душевну :кризу і захворює на запалення мозку. Не 
маючи й тридцяти років, він весь посивів. 

Розрада й забуття приходять з працею. Незабаром по 
приїзді до Петербурга Яворницький влаштовується викла
дачем історії й літератури в Миколаївському сирітському 
інституті благородних дівиць, в другому кадетсЬІюму кор
пусі, в приватній гімназії Стоювіної, в театральному учи
лищі, а також у царській :капелі. Одночасно відновлює
ться наукова діялмrість, зростає інтерес до культурного 
й ми,стецького життя столиці. 

В перші дні перебування в Петербурзі Яворницький 
знайомиться з прогресивною інтелігенцією, зокрема з ху
дожником О. Сластьоном, скульптором М. Мікешиним, 
письменником Д. Мордовцевим та ін., відвідує літературні 
дискусії, пише низку статей з історії Запорожжя, передмо
ву до поеми <<Гайдаманю>, що вийшла у Петербурзі напри-
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кінці 1885 р. 1 - до 25-рlччя від дня смерті поета (в пере
кладі М. В. Гербеля, з ілюстраціями художника О. Слас
тьона), продовжує вивчати запорозькі архіви. Навесні 
1886 р. його обирають члеЦQм Археологічного товариства 
в Петербурзі. Незабаром, освоївшись із столичним ж.иттям, 
Яворницький влаштовує· в себе так звані, як пише він, 
<<суботкю>, котрі відвідували поети, художники, компози
тори, актори, студентська молодь. На них обговорювались 
новини, виникали суперечки, по-молодечому запальні і 

нсстримні. Участь в роботі Товариства допомоги бідним 
студентам з України, відвідування літературних вечорів 
і дискусій заохочували до громадської роботи. Десь у цей 
час і відбулося знайомство з Рєпіним. 

Відтоді як 1949 р. І. С. Зільберштейн опублікував у ско
роченому вигляді спогади Яворницького <<Как саздавалась 
:картина <<3апорожцьп>, написані й надіслані художникові 
І. Грабарю ще на початку 30-х років, у літературі вже не 
раз згадувалося, що в створенні славетної картини <<Запо
рожці пишуть листа турецькому султану)> Яворницький 
багцто допомагав Рєпіну консультаціями, архівними мате
ріалами, запорозькими реліквіями. <<К услугам Репина,
читаємо в спогадах Яворницького,- бьша вся моя коллек
ция, которую я перевез из Харькова в Петербург: оружие, 
жупанЬІ, <<сапьянці)! ( сафьяновьІе сапоrи), <шюльни-носо
грійкю>, <шюльни обчісьRі>>, т. е. люльки товарищесние с 
чубуками в три аршина длиньr, которЬІе запорожцьr раску
ривали, лежа на животах, графин, вЬІкопаннЬІй с <<горіл
КОЮ>> в моrиле на кладбище, близ места бьrвшей Запорож
ской Сечи, даже череп запорожца, с молодьrми, нрепкими 
:Jубами, вЬІкопанньrй там же» 2• 

Та й сам Рєпін натякав на це, коли в одному з листів 
до Яворницького писав: <<ВЬІ живой свидетель, Дмитрий 

1 На титулі книги стоїть 1886 рік, але, як згадував nізніше 
О. Сластьон, це було зроблено з комерційних міркувань (див. 
О. Г. Сластьон. Лк утворювались ілюстровані мною <<Гайдама
ню; Т. Г. Шевченка.- Бідбитка з брошури «Шевченко>>. Річник 
другий. Полтава. 1929, стор. 8). 

2 Д. И. Я в о рв и цк и й. Rак саздавалась картина «3аnорож
ЦЬІ». Публикацин и встуnительная статья И. С. Зильберmтейва.
Художественвое васледство. Т. 11, стор. 74. Уривки з цих спогадів 
в nерекладі ва українську мову надруковані в збірнику «Братер
стоо культур». Держлітвидав. R., 1954. Автограф спогадів зберігає
ться n рукоnисному відділі Центральної наукової бібліотеки 
ЛН УРСР (далі - ЦНБ). 
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Иванович, нан nисалась зта картина со всеми своими ва
риантамю> 1• 

Відомо також, що велику роль відіграв Яворницький 
і в появі рєnінеького портрета Т. Г. Шевченка. 

Дружні, щирі стосунки між російським художником 
і українським вченим тривали все життя. 1928 р. Явор
ницький, очевидно, мав намір створити навіть життєпис 
Рєпіна. Інакше важко зрозуміти йоrо звертання: до :митця: 
з таким проханням: <<Я очень хочу знать, как звали Ва
ших родителей; сколько лет прожил Ваш отец, и где он 
скоnчался; бьІл (ли) он грамотнЬІй; сколько лет прожила 
Ваща матуся и как ее звали; бЬІли ли у Вас братья и сест
рЬІ, и какона их судьба. Очень, очень прошу Вас написать 
.мне об зтом в длинном письме» 2• 

Для з'ясування стосунків Рєпіна і Яворницького, крім 
· спогадів <<Як створювалась картина <<Запорожці>>, багато 
дає і листування: між ними 3• До речі, постановка такої 
теми стала можливою після того, як з' явил'ися публікації 
спогадів Яворницького та листування між художником 
й історином. Недарма в роботах про Рєпіна довоєцноrо 
часу не зустрічається й згадки про їхні зв'язки, якщо не 
брати до уваги стислих даних про те, що Яворницький 
позуван для писаря на картині <<Запорожці)> (про це було 
відомо з преси, ще ноли картина писалася). 

Хоч тема <<Рєпін і Яворницький>> спеціально не привер
тала уваги досліднинів, дехто із рєпіназнавців і шевченко
знавців nобіжно порушував її, але, як правило, тоді, коли 
йшлося про картину <<Запорожці» чи портрет Шевченка 
роботи І. Рєпіна або ж у плані зв'язків художника з Укра
їною. В тахому аспекті про Рєпіна і Яворницького йдеться 

1 И. Е. Ре п ин. Письма к художникам и художествевнЬІМ 
делтеллм. «Искусство», М., 1952, стор. 281. 

2 НеопубликованньІе письма Д. И. Нворницного к И. Е. Репи
ну. Подготовка к печати и комментарии Марии Шубравской.
«Радуга», 1967, .М 10, стор. 163. Оригінали листів зберігаються в ар
хіві Академії художеств СРСР у Ленінграді. · 

3 43 листи художника (і3 60) опубліковано 1952 р. науковими 
співробітнИRами Третьяковеької галереї Н. Г. Галкіною іМ. Н. Гри
гор'ввою (див. И. Е. Р е п и н. Письма к художникам и художест
венньІМ деятелям, М., 1952); 7 листів Яворницького до Рєпіна (із 
ЗО) надрукував 1962 р. Б. С. Бутник-Сіверський (див. Ре
пив и Украина. Письма деятелей украинской культурьІ и искусства 
к Репину 1896-1927 гг. Изд-nо АН УССР. 1\., 1962); останні 23 лис
ти опубліковано нами (див. <<Радуrа>), 1967, М 10, стор. 154-169). 
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у фундаментальній і цікавій монографії Ю. Бєлічка <<Ук
раїна в творчості І. Ю. Рєпіна>>. 

Однак у висвітленні взаємин художника й історика ба
гато ще залишається нез'ясованого. У ряді випадків факти 
стверджуються без достатньої аргументованості, а то й 
просто без будь-якого мотивування. Та:к, наприклад, деякі 
українські дослідвини твердять, ніби ЯворницьІ\ИЙ разом 
з Рєпіним їздив по місцях Запорозької Січі, чого насправ
ді не було. Не встановлена точна дата знайомства Рєпіна 
з Яворницьким, хоча з легкої руни І. 3іль6ерштейна (див. 
його передмову до публікації спогадів Яворницьного <<Как 
саздавалась картина <<3апорожцьн>) повелося без наймен
шого сумніву називати 1886 рік роком переїзду Яворни
цького до Петербурга, а 1887 рін - роком знайомства з Рє
піним. Насправді ж, як свідчать донументи, це не так. 

Знайомство Яворницького з Рєпіним відбулось у той 
час, ноли вчений, переслідуваний за українофільство, зму
шений був залишити Харків, де працював в університеті, 
і переїхати до Петербурга. Тут і sустрівся він з Рєпіним. 
Тю\ твердить сам Яворницький в спогадах <<Rа:к сазда
валась картина <<3апорожцьн>, не називаючи, проте, :кон
н:ретної дати. Ось як він розповідає: <<В Петербурге я сразу 
вступил в <<Товариство>> помощи бедньІм студентам
уроженцам Украипьr. От главарей зтоrо <<Товариства>> я уз
вал, что в Петербурте освободилась кафедра па женеких 
курсах и что для получения зтой кафедрм об~явлен кон
курс. Я вьтступил на конкурсе при семи столичнЬІх кон
курентах и получил кафедру, после чего стал преподавать 
историю в нескольких учебнмх заведеннях. В зто времл 
л и познакомился с художником И. Е. РепиньІМ>> 1• 

Отже, за спогадами вченого, зазнайомився він з Рєпі
ним тоді, коли уже працював викладачем у Миколаївсько-
1\·ІУ інституті благородних дівиць. В іншому ж місці нази
вається навіть 1885 рік 2• Проте змальовані Яворницьким 
обставини, за яких відбулося знайомство, дають підстави 
взяти під сумнів 1885 рік. У спогадах <<Rак саздавалась 
нартипа <<3апорожцьн> є таке місце: <<3накомство наше 
nроизошло во время так назьтваемь1х <<роновию> Т. Г. Шев-

1 Художественное наследство. Т. 11, стор. 73. 
2 Див. Д. І. Я в ор н 11 ц ь R и й. І. Ю. Рєnін про Т. Г. Шевчен

І(а.- <<Образотворче мистецтво>>, 1939, .М 1-2, стор. 70; Акад. 
Д. І. Я в ор ниць R и й. Шевченко і Рєnін.- <<Пам'яті Шевчеюш>>. 
Дніnропетровськ, 1939, стор. 131. 
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чепка. <<РоковинИ>> устраивались после ланахидЬІ в К ааап
СІ'і,О.М (тут і далі курсив наш. - М. Ш.) ~соборе, в какой-ли
бо общественной зале, например, в зале Павловой. В пер
вое мое пасещение <<роковин~> Илья Ефимович сам подошел 
ко мне, и мьІ познакомились>> 1• 

Беручи до уваги те, що в Петербург Яворницьний пере
їхав влітну 1885 р., перше відвідування ним роковин Шев
ченка ( оскільни роковини відзначались у день народжен
ня або день смерті поета) повинно припасти на лютий (за 
старим стилем) 1886 року. До речі, у львівському журналі 
<<Зорю> є невеличка замітка Д. Мордовцена <<Роковини 
Шевченка в Петербурзі>>, де говориться, що справді в Пе
тарбурзі в Казанському соборі в лютому 1886 року справ
ляли роковини Шевченка: <<Учора, 25 лютого, уираїнсьна 
громада в Петербурзі правила 25-і роковини великого 
кобзаря Уираїни та виупі й Галичини- безсмертного Та
раса Шевченка. О 1-й годині в КааапсьІ'і,о.м,у соборі одправ
лена була панахида з возглашенієм великому Тарасію 
<<вечной пам'яті>> 2• 

3 певністю можна сназати, що до Петербурга Яворни
цьний переїхав в иінці липня - на початну серпня 1885 р., 
а з Рєпіним познайомивел не пізніше лютого 1886 р. 3 

Піврону було досить, щоб Яворницький став відомий сто
личній інтелігенції (а отже і Рєпіну) і своїми археологіч
ними розвідками, і участю в ювілейному виданні <<Гайда
маків>>, і як член Товариства допомоги бідним студентам 
та ін. Про те, що 1886 р. (а не 1887 р., як твердить профе
сор І. С. Зільберmтейн, а за ним і всі дослідники) Явор
ницьний уже був знайомий з Рєпіним, свідчить і таний 
факт. Восени 1886 р. в Петербург nриїздила на гастролі 
трупа Кропивницького, з якою Яворницький був знайомий 
ще по Харкову. Зустрілися давні друзі. Яворницьний за
просив їх до себе на квартиру. Пізніше про це він розповів 
так: <<Бьrвал часто у Репипа, я часто же видел его и у себя 
по субботам на <<збіговищах>>. В одну из суббот он явилея 
:ко мне как раз в то время, когда у меня бьши, нроме обЬІЧ
ньrх друзей, еще и приехавшие в столицу украинские ар
тистЬІ- М. Л. Кропивницкий, Н. К. Садовский, П. К. Сак-

1 Художественное паследство. Т. 11, стор. 73. 
2 Д. М о р д о в ц е n. Роковини Шевченка в Петербурзі.- <<Зо

Р.ІІ» (Львів), 1886, ч. 6, стор. 86. 
3 Детальніше див. нашу статтю <<Історик і митець>>.- <<Вітчиз

на», 1968, .М 9. 
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саrанский, М. R. Заньковецкая, А. П. Затьrркевич и др>> 1• 

Лро цю ж зустріч мова йде і в одному з листів Рєпіна до 
Яворницького: << ... Помните, как приезжали в Питер ЗатЬІр
:кевич, Саксаrанский, Заньновецкая! и др. Ах, как мЬІ тогда 
радовались на них! А помните? Як Хома Бондаренко тан
цював, и мьr гоголевс:кой фразой говорили: оце, як довго 
чоловик танцюе! .. А Затьrркевич (какая) веселая бьrла?І>>2 

Як бачимо, і Рєпін, і Яворницький добре запам'ятали 
цю вечірку, але ні той, ні другий не вказують року, коли 
саме це було. Зате листи Яворницького до Новицького цьо
го періоду свідчать, що та зустріч з артистами, про яку 
йдеться, була в 1886 р. В одному з листів до Новицького 
від 18 листопада 1886 р. Яворницький, напринлад, розпо
відає: <<У пас гостит Кропивиицкий с труппой. Производит 
страшенньrй фурор; театр битком набит; места страшно 
дороги. Недавно у меня бЬІл колосеальпЬІЙ кутеж: бьrл 
Кропивиицкий со своей труппай и человек 40 петербург
ских украинцев>>. 

Через деякий час, у листі від 1 грудня 1886 р., знову 
про це ж згадується. <<Недавно бЬІла у меня вел труппа 
Марка Лукича Rропивницкого. Чи ти знаешь, что Кропив
иицкий в Петербурге?>> Отже, мова йде про одну і ту ж 
зустріч з артистами і в спогадах Яворницького, і в згадці 
Рєпіна, і в цих листах Яворницького до Новицького. Та
rшм чином, восени 1886 р. Яворницький уже був добре 
знайомий 3 Рєпіним. 

Встановлення точної дати знайомства Рєпіна 3 Явор
ницьким має принципове значення не стільки для уточнен
ня делких біографічних моментів Яворницького, скільки 
длл з'ясування історії створення рєпінських <<Запорожців>>. 
Адже недарма частина рєпіназнавців надає великого зна
чення цьому знайомству. Відомий мистецтвознавець 
І. Зільберmтейн, наприклад, пише: <<И долго возле Репина 
в:е бьшо человека, нотарЬІЙ поверил бЬІ в его замЬІсел и мог 
бьr ознююмить его с бьrтовьrм укладом: ::шахи, с оружием, 
утварью и прочими подлинпьrми предметами абихода за
nоролщев XVII века, с литературно-историческими источ
ІІІШами и, наконец, мог бЬІ подьrска ть для него живую 
<<натуру>>. Лишь около 1887 г. Репин познакомилсн с нас
~олщим <<мастером историчесІ\их деЛ>> да еще спецналиетом ------

~ Худо;ествшшое наследство. Т. 11, стор. 82. 
л. И. Е. Репи н. Письма к художниками: художественнЬІм де-
1еллм, стор. 275. 
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именно по истории запорожс:кого козачества. Зто бЬІл про
фессор Д. И. Зварниц:кий>> 1• 

Ю. Бєлічко вважає також, що знайомство з Яворни
цьким не тільки відіграло вирішальну роль у завершенні 
картини, а й позитивно відбилося на всій подальшій твор
чості художника. 

Деякі дослідники твердять, що перший олійний ескіз 
<<Запорожців>> зроблено в 1879 р. (інші відносять його до 
1880 р.), а з середини 1883 р., як пише ІО. Бєліч:ко, робота 
над :картиною припинилася і була відкладена на цілих чо
тири роки 2, тобто до 1887 р.- рону знайомства, на думну 
І. Зільберштейна, Репіна з Яворницьким. Але якщо зна
йомство це відбулося, як ми вже говорили, раніше, значить, 
логічно, і до роботи над картиною Рєпін після перерви 
повернувся значно раніше- не 1887 р., як усталено твер
дити, а десь на початну 1886 р. 

Ми не будемо зупинятися на тому, як, починаючи з цьо
го періоду, Рєпін малював свою :картину, хто був натурою 
для неї, як діяльно допомагав Яворницьний Рєпіну зап9-
розь:кими реліквіями. Про це цінаво розповідає сам Явор
ницький у спогадах, а також не раз говорилось у роботах 
репінознавців 3, хоч дослідники визнають, що історія <<За
порожців>> і донині ще не виявлена у всіх деталях. Заува
жимо лише, що дослідник і палкий популяризатор героїч
ного Запорожжя Яворницький допомагав велиному росій-; 
сь:кому художнину в створенні <<Запорожцію> не тільки 
своєю колекцією старовинних реліквій (всі вони на картині 
відтворені), не тільки охоче давав nоради Рєпіну, знайо
мив його з історичними документами про Запорожжя, під
тукував для картини людей, які б відповідали його уявлен
ню про запорожців, а й сам, хоч яку мав бурхливу вдачу, 
годинами терпляче і смиренно позував для постаті писаря. 

<<Запорожье, запорожцЬІ, Дніпро, пороги, степьІ Сколь
ко в зтих простьтх, малосложньтх словах заключается для 

1 <<Художественное пасJrедство)>, Т. ІІ, стор. 59. 
2 Див. Ю. Б є л і ч: ко. Україна в тnорч:ості І. Ю. Рєпіна, 

стор. 54. 
3 Див. И. 3 пл ь б е р m т е й п. Репин n Rачаноnие. Работа 

над картиной <<3апорожцьн>.- <<Оrонею>, 1953, М 5; йог о ж: Ре .. 
пин в ставиде Паmковской. Работа над картиной <<Запорожцю>. -
<<Огонею>, 1955, М 39; А. Д а в ЬІ д о в а. R истории создания кар
тинЬІ Репина <<3апорожцьп>.- «Искусство>>, 1955, .М 5; Н. 3 о гр а ф. 
Картина И. Е. Репина «3апорожцьп>. !'- истории создания.- <<Ис
нусство>>, 1959, М Н. 
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меня обаятельноrо, живого, увленательного смьІсла!?»
rrнсав якось Яворницьний з Петербурга до Новицьног() 
(1885). Янщо врахувати, що на час знайомства з Рєпіним 
вчений тан трагічно переносив віддаленість від батьнівщи
ни, від місць :колишньої Запорозь:кої Січі, то можна зрозу
міти той запал, ту енергію, ту радість, з якою взявся він 
допомагати художнику в уві:ковічненні на полотні своїх 
~мріяних героїв. Недарма Рєпін, зворушений та:кою щирою 
;:~;опомогою, незабаром подарував Яворницькому олійний 
ескіз <<ЗапорожціВ>> 1• 

Творча дружба і взаємодопомога між російсьним ху
;~ощниІюм та українсьним історином тривала й далі. Рєпін 
зробив нілька цікавих ілюстрацій до праці Яворницького 
<<Запорожье в астатнах стариньт и преданиях народа>> 

(у передмові до неї вчений висловив глибону вдячність 
худошпикові за це). Частково Рєпіним проілюстровано та
кож перший том <<Истории запорожених rюзаною> Яворни
цьн:ого. 

1888 р., ян відомо, Рєпін їздив на Кубань, аби зібрати 
:матеріал для завершення нартини <<Запорожці)>. Не маючи 
донументальних даних, але логічно виходячи із стосуннів 
художника й ісrорина, Ю. Бєлічко обережно висловлює 
здогад, що задум Рєпіна здійснити цю подорож, очевидно, 
виник під впливом ЯворницькоГо, який раніше уже бував 
у тих місцях з таною ж метою 2• Архівні доRументи, яRі 
пощастило нам розшукати, дають можливість поставити 
цей здогад на реальний грунт і впевнено твердити, що 
Лворницьниіі дійсно заохотив Рєпіна до подорожі на Ку
бань до козаків, і навіть більше, сам мав намір поїхати 
з ним. Про останнє свідчить зокрема його лист-візитRа 
1888 р. до журналіста В. О. Міхневича. Ось що писав Явор
ницький ЗО Rвітня 1888 р. (дата встановлена по поштовому 
штемпелю) : << 3 числа мая я предполагаю, вместе с худож
нп:ком И. Е. РепипЬІм, вьшхать из Петербурга на Кубань 
~ черноморским козаІ\ам с ваучно-художественною целью. 
~ ели наш вь1езд почему-либо замедлится, то я буду на ли
тср:турном обеде, если· же не'l', то не буду. Д. Зварни
цки:и)> з. 

~~ Еоtіз зберігається в Москві у Третьяковській галереї. Вперше 
ндт~орепо 1949 р. в <<Художественном наследстве>). Т. ІІ, стор. 85. 
ст Див. 10. Б є л і чк о. Україна в творчості І. Ю. Рєпіна, 

ор. 61. 

11 

3 ПушкінсLкий дім, ф. 183, оп. f, М 420. Вперше опубліковано 
ами У <<Вітчи3нЇ>), 1968, М 9, стор. 199. 
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Слід заувашити, що навесні 1888 р. розмову про поїзд
ку на Україну Рєпін вів не тільки з Яворницьким. Підтри
мав цю ідею і В. В. Тарновський, який також був у близь
ких стосунках з художнином і позуван для картини; його 
цінною колекцісю старовини з історії України Рє.пін теж 
користувався. Під час своєї подорожі на Україну 1880 р. 
художник заїздив до Тарновського в :Качанівку і плідно 
там працював. Тепер В. Тарновсь.ІОІЙ знову нликав його 
до себе. Планували так: ЯворницьRИЙ з Рєпіним приїдуть 
до нього, а звідси всі втрьох вирушать на :Катеринослав
щипу, де відвідають Я. П. Новицьного в Олександрівську 
(тепер Запоріжжя). В. Тарновський, тільки-но повернув
шись з Петербурга в :Качанівку, писав Новицькому 29 квіт
ня 1888 р.: (<Я же R Вам ато лето собираюсь с 8варницним 
и художником Репиньтм. Последнего влачу, чтобьт набрал
ся козацкого духу. Он пишет большую запорожекую кар
тину, т. е. изображает запорожцев, вместе с их кошевьтм 
Сириом, пиmущих известньтй ответ султану>> 1• 

На початку літа 1888 р. Рєпін здійсnив заплановану 
поїздку, проте, за порадою Яворницького, маршрут взяв 
інший - ва Кубань, до нащадків запорожців. У подорож 
художник вирушив без Яворницького. Вчений, поставивши 
перед собою завдання - якомога швидше силасти магістер
сьRий еRзамеn, змушений був залишитись у столиці. В лис
ті до Я. П. НовицьRого від 12 травня 1888 р. він у зв'язку 
з цим повідомляв: (<Репина вечего затягивать на юг, коли 
он и сам южанин (Харьковская губ., Змиевского уезда); 
он бьш уже на Запорожье, теперь готовит великолеиную 
картину <<Ответ котевого Сирна Махмуду IV». В настоя
щее лето для атой нартиньт он уехал, по моему совету, 
в Чорноморию R нозакам. Усердно просили меня приехат.ь 
в Екатеринодар, я готов бьш уже поехать с ним, но реши
тельное желание покавчить с магпетерским знааменом 

заставило меня остаться в Петербурге>>. 
Отже, твердження деяких дослідників, що Яворницький 

разом з Рєпіним їздив по місцях Запорозької Січі (така 
думка вперше висловлена Б. С. Бутником-Сіверським 2), 
безпідставне. 

1 ІМФЕ, ф. 4-3, од. зб. 81. 
2 Див. Б. С. Б ут н и к-С і в е р с ь ки й. Рєпін і унраїнсьне на

родне мистецтво.- <(Народна творчість та етнографію>, 1957, ;м 1, 
стор. 59. 
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Цікавою деталлю є також те, що один нарис із книги 
Яворницького <<Очерки по истории запорожеких козаков 
и Новороссийского краю> ( 1889) був написаний вченим: 
спеціально для Рєпіна. Про це дізнаємося із листа до Міх
вевича 1889 р., де він, надсилаючи книгу, просить зробити 
nовідомлення про неї в пресі, зокрема в петербурзькій га
зеті <<Новости и биржевая газета)>, з вказівкою на деякі 
заголовки книги. <<Щирий козаченьну!- писав Яворни
цький.- Приношу Вам, как дань истинного уважения, свои 
<<ОчерКИ>>. Сделайте маленькое указание В <<Новостяю> 
с названием всех загоJІОВІюв; особенное внимание обратите 
на ІІ статью (писана для Ренина) ... >> 1• 

Згадана стаття має назву <<3амечательная страница из 
истории запорожеких козаІ\ОВ>> і містить розповідь про бо
ротьбу :козаків на чолі із славним кошовим Івапом Сірком 
проти турків, а також народпий переказ, як турецький 
султан Магомет IV послав листа запорожцям, де пропону
nав здатися без зброї, і як запорожці у відповідь, <<ne стес
няясь в вьrражениях, ответили султану письмом, в :котором 

отрицали всякую доблесть у него и ,_нестоко смеялись над 
кичлиnостью непобедимого рьrцарю> 2• Тут же публікується 
один із варіантів листа запорожців, виявлений у попа 
І. 1\уриліна із села Вище-Тарасівкп І\атеринославського 
повіту. Окрему відбитку статті Яворницький дав Рєпіну, 
л:кий прийняв її з глибокою вдячністю. 

Таким чином, допомога Яворниць:кого Рєпіну в створен
ні <<ЗапорожціВ>> не була скороминущою; вона не обмежи
лась тільки першим періодом їхнього знайомства, а трива
ла протягом подальшого написання картини, аж до її 
завершення. 

Забігаючи наперед, скажемо, що з того часу, як Яворни
цький переїхав до Катеринослава (фактично це сталося 
1902 р.), а Рєпін в Пенати, вони не зустрічались, і зв'язки 
:між ви:ми підтримувались тільни листовно. Листування 
Іц було постійним і щирим. Яворницький весь час націлює 
увагу художника на відтворепня героїчних сторіноІ< запо
Ро.зької вольниці. 3 цією метою навіть було написаво по
езн~ <<І. Ю. Рєпіну>>, датовану 5 лютого 1906 р., і автограф 
НаДІслано адресату (вірш пізніше падрукававо з деякими 

1 Пушкінський дім, ф. 183, оп. 1, .М 420. Вперше опубліковано 
ІІами у «Вітчизні>>, 1968, .М 9, стор. 199. 

2 Д. И. З в а р ни цк и й. Очерки по истории запорожеких ко
заІ\ов и Новороссийсного І\рая. СПб., 1889, стор. 69. 
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змінами в збірці поезій Яворниць:кого <<Вечірні зорі>> з по
святою Рєпіну під назвою <<Бажанню>). 

Все це для Рєпіна, ясна річ, не минало безслідно: ху
дожни:к і далі часто брав сюжети для своїх картин з історії 
Січі. Пригадаймо хоч би написану на основі <<Думи про 
Олексія Поповича та бурю на Чорному морі>> :картину 
<<Чорноморська вольниця» в кількох варіантах (робота над 
нею почалась десь на початку 900-х років), картини <<Гай
дама:ка>> та <<Гайдамаки», яким передувала <<Роздача зброї 
гайдамакам>> (<<Запорожці на Умані отримують зброю>>), та 
багато інших. Навіть один перелі:к творів І. Ю. Рєпіна на 
у:країнську темати:ку (та:кий списо:к вперше зробив Ю. Бє
лічко) засвідчує, я:ку величезну увагу приділяв Рєпін 
Запорожжю. 3 листа М. Струнвікова до Яворниць:кого 
1907 р. дізнаємося, що художни:к працював також над кар
тиною <<Запорожці їдуть по морю із здобиччю>> 1 (нартина 
ця в згаданому вище списку не значиться). Натурщиком 
для одного із запорожців у ній був сам Струнні:ков - учень 
Рєпіна, відомий художнИR, близь:кий прилте,;ть Яворни
цьноrо. 

Рєпін неоднора'зово ·звертався до і'с'Торика за допомо
гою. TaR, напри:клад, під час роботи над Rартиною <<Гайда
ма:ки>> йому потрібні були дані про форму і розмір <<свяче
них ножів>>; він просить Яворниць:кого в листі від 9 травня 
1908 р. вислати фото цих ножів, якщо зразки їх є в Rате
ринославсь:кому музеї. У зв'язку з перебуванням на архе
ологічних роз:копках вчений доручив цю справу працівни
нові музею- відомому художнину О. Сластьону, я:кий 
і вислав фотографії Рєпіну. 

Яворниць:кий мріє про зустріч з Рєпіним у себе вдома, 
в Катеринославі. <<Тут много для Вас материала,- :кли:кав 
він художнина,- тут же и мой запорожений курень, где_ во 
всяное время могли бьт найти и приют, и внимание хо
зяина)) 2• 1 

Не менше хотілось і Рєпіну побачити свого <<nисаря 
запорозь:кого>> і його скарбницю запорозь:ких реліквій, але 
зустрітися в Катеринославі їм так і не пощастило. 

Яворницький не раз висловлював бажання, щоб Рєпін 
подарував яку-небудь із своїх картин Rатерипославсь:кому 

1 Дніпропетровський історичний музей ім. Д. І. Яворпиць:коrо, 
п-70, :к-6. 

2 Репин и Украина. Письма деятелей украинской культурьІ 
и искусства Репиву, Изд-во АН УССР, R., 1962, стор. 43. 
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м:узею. За спогадами відомого російсь:кого літературознав
ця і у:країнсь:кого фоль:клориста В. В. Данилова 1, яюШ 
1.905-1907 рр. жив у Натерипославі і був у дружніх зв'яз
ках з Яворниць:ким, уже в ті ро:ки в Яворвиць:кого було 
дві записні :книжки І. Ю. Рєпіна з його у:країнськими ескі
зами і ціла серія дуже дотепних акварелей з унраіпської 
демонології. Нині у Києві в Музеї російського мистецтва 
:Jберіrається подарований Рєпіним Яворницьному альбом 
3 малюнками на українсь:ку тематику. Дещо із рєпінсь:ких 
робіт знаходиться в Дніпропетровському історичному музеї 
ім. Д. І. Яворницького. , 

.• t • 

З часу переїзду до Петербурга Яворницький не зали
шає наукових студій про Запорожжя. Протягом 1885-
1887 рр. він написав низку ·статей, серед них найпросторі
ша- <<Остров Хортица на рене Днепре (из поездки по за
порожским урочищам)>> 2• 

У нвітні 1887 р. молодий дослідник їде на Соловець:кий 
острів, щоб відвідати могилу останнього отамана Запоро
зької Січі Петра Калнишевського ( 1690-1803) і зібрати 
документальні архівні матеріали про нього, про його 25-
річне ув'язнення в Соловець:кій тюрмі. Науковим результа
том цієї поїзд:ки була праця <<Последний кошевой атаман 
Петр Иванович Калньтmевсний>> ( 1887) з та окремий роз
діл у :книзі <<По следам запорожцев». Важливо, що доку
ментальні матеріали, виявлені в соловецькому архіві, не 
повторюють знахідок етнографа П. Єфименна 4, а уточню
ють їх, дають нові факти. 

Всупереч твердженням С. М. Соловйова, А. О. С:каль
ковського та інших представників офіційної буржуазної 
~nорянської історіографії, які різко негативно оцінювали 
Запорозьку Січ, називали козаків хижа:ками, розбійниками, 
дармоїдами (Соловйов), Яворниць:кий з самого початку 

1 Спогади В. В. Данилова про Яворницького зберігаються 
в ІМФЕ. 

2 <<Rиевскал старина», 1886, І, стор. 49-90, та окре:ма від
битка. 

3 Д. И. З в ар ни цк и й. Последний коmевой ата ман Петр 
Иванович RалнЬІmевский. Типографил А. А. Rарасева. Новочер
но.ссн, 1887, 15 стор. (окрема відбитка з журналу <<Дою> за листо
nад 1887 р.) . 

.. 
4 Див. П. С. Е ф и м е н к о. RалнЬІmевский, последний коше

воu Заnорожской Сечи.- <<Русская старина», 1875, М 11. 
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своєї наукової діяльності дотримувався думки, що Запоро
ЗЬІ\а Січ була явищем прогресивним і відіграла велику 
роль у визвольній боротьбі народу. На козаків він дивився 
як на самовідданих героїв, що захищали вітчизну від по
сягань зовнішнього ворога. Проте значення Запорожжя 
вчений не обмежував тільки боротьбою а турками й тата
рами, а підкреслював його велику роль у політичному, 
внутрішньому житті народу, в його зовнішніх відносинах. 
У трактовці вим козацьких вольностей були й певні пе
ребільшення, та безперечну рацію мав він, ноли віддавав 
перевагу козацькому ладу перед феодально-кріпосницьRим. 
Запорожжя, на думку Яворницького, було <ютпечатком его 
(народу. -JИ. Ш.) заветпьтх стремлений, хранителем его 
политических и общественньІх идеалов и само служило 
для него живьrм провозвестником свободЬІ, равенства, 
мужества, храбрости, великодушия, бескорьrстия, терпения 
и проч. Из него вь1ходили и на него опирались в 'Крити
ческие моментЬІ величайmие из деятелей народнЬІХ>> 1• 

Помітний інтерес у цей період виявляє Яворницький 
і до питань мистецтва, літератури. Йому належить чи не 
найперша стаття про початкуючого українського живопис
ця С. І. Васильнівського, вміщена в журналі <<Киевская 
стариню> 2 (про картину <<По Дінцю>>, 'За яку Васильків- , 
ський нагороджений Петербурзьною Академією художеств 
золотою медаллю). Я. І. Щоголів, прочитавши статтю 
в <<Харьковсних ведомостях>>, де вона спочатку була на
друкована 3, підтримав думку Яворницького щодо талано
витості молодого українського художника. <<Я вместе с Ва
ми,- писав вів Яворницькому в грудні 1885 року,- пора
довалея нарождению блестящего таланта на моей родине, 
RоторЬІй, вероятно, и часть своих сил посвятит на служение 
зтой родине, а Вам спасибо за доброе слово, перекинутое 
о земляке ... >> 4• 

Даниною висо:кої поваги до Шевченка була згадана 
ш-не передмова до поеми << Гайдам ани>>, яка вийшла напри-4 

1 Д. И. 8 в ар ни ц н: и й. АрхивнЬІе материальІ для истории 
Запорожья.- <<Rиевская старина>>, 1886, иrоль, стор. 520-536. 

2 Див. Д. 8 в ар н и цк и й. По поводу картиньІ художника 
С. И. ВасилЬІювского. - <<Rиевснал старина>>, 1886, І, стор. 184-
187. 

3 Див. ((Х_~рЬRОВСІ\Ие ВеДОМОСТИ>>, 1885, ДеІіабрь. 
4 Я к і в Щ о г о л і в. Твори. Державне видавництво художньої 

літератури. R., 1961, стор. 293. 
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кінці 1885 р. в Петербурзі. Ії поява засвідчувала, що Явор
ницький уже з перших років своєї діяльності сміливо бо
ронив кращі здобутки української культури від реакції. 
Не випадково його вступна стаття зазнала нападок, що 
1\Іежували з доносами. Газета <<Rиевлянию> кваліфінувала 
її ян таку, що не вкладається в <<дозволені законом>> рам~ 
1\И. Ось який висувався мотив: <<А какой-то г. аварнпцкий 
паписал предисловие, в котором задалея целью реклами

ровать даже самого <<батька» Тараса; насколько ему уда
лось :но, можно судить по тому, что <<Тарас Григорьевич>), 
по словам автора предис.тювия, <<бьш но толЬІю позтом длл 
'УкраиньІ и России, но и для всего славянсІюго мира, даже 
для всего человечества>> 1• 

До пападок на Яворницького як автора передмови дода
вались грубі випади і проти інших діячів української куль
тури - Лисенка, Старицького, Сластьона, Мордовця .. 

Свої-м пафосом стаття Яворницького спрямовувалась 
не тільки проти <<офіційного>> курсу щодо української куль
тури, а й проти тих, хто па словах видавав себе за її при
хильника, а. насправді глумився над її кращими здобутка
ми. Відомо, що П. Rуліш у статті <<Мальована Гайдамач
чина>> намагався заплямувати гайдамаччину, а з тим 
і знецінити поему Шевченка. <<Не такий був Гонта, як 
змалював його поет,- писав він,- не такі були пани, Rот
рих той Говта повирізував, попалив і помучив; не така 
була 'Україна., як би того декому бажалось; не так дивилась 
Україна на коліїв, як виспівував Шевченко, і ні попи, ні 
поважні люди, ні тверезі хлібороби не причинялись до За
лізнянового і Гонтиного розбою>> 2• 

Погляди Яворницького на гайдамаччину, коліївщипу 
взагалі і на поему Шевченка <<Гайдамаки>> зокрема, були 
різко протилежними. Поему <<Гайдамаки>> Яворницький 
назвав <<одной из крупньтх и прекрасньтх позм>>, в якій за
галом правдиво (<<поема дьтmит святою правдою>>) змальо
вано гайдамаків, що боролись за економічні й політичні 
nрава проти панеької Польщі. Коліївщина, твердилося 
в його передмові до поеми,- <што время кровавь1х дейст
вий гайдамаков, мстивших своим врагам, полякам, за Ю\О
номический, религ:ио3НЬІЙ и правственньІй гнет, которьтй 

1 Литературное гайдамачсство.- <<Rиеnллнию>, 1886, .N2 21, 
стор. 3. 

2 П. R у л і m. Мальована Гайдамаччина. - «Правда>>, 1876, 
М 12, стор. 470. 
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допус:кали вельможньш папь1 польс:кие в отношении мало

русского населению> 1• Там, де автор стає на точку ;юру 
гайдамак, підкреслювалось далі в передмові, він показує їх 
такими, якими вони були в дійсності - з їх жорстокою 
боротьбою і помстою, а там, де переходить у становище 
спостерігача, боліє серцем за ворожнечу між слов'янами. 
Обвинувачуючи в <<Уманській різпі>> не гайдамак, а пан
ську Польщу, яка не визнаnала за українським народом 
<<ни человеческих, ни гражданс:ких праю>, Яворницький 
тим самим стає на бік самого Шевченка в поглядах на 
гайдамаків. 

Щоб краще збагнути, наскільки r(ей факт тоді був важ
ливим і значним, нагадаємо, що навіть І. Франко не зміг 
належно оцінити поеми <<Гайдамаки>>. Тему Н.оліївщини, 
на його думку, Шеnченко зрозумів <<фальшиво і обробив 
її слабо>> 2• Франко мотивував це рядом причин, які зводи
лись до того, що поет нібито цілковито підпав під вплив 
<<Истории руссою>, польської романтичної школи і надто 
захопився національно-визвольним рухом, не помітивши 
соціальних змагань параду. Це було дуже однобічне й не
справедливе тлумачення ідейного змісту поеми. Національ
но~визвольну боротьбу Шевченко не відмежовував від бо
ротьби за соціальне визволення. 

Видання поеми <<Гайдамаки>> 1885 р. (книга була гарно, 
зі смаком оформлена, великого формату, містила до п'яти
десяти чудових ілюстрацій) -визначне явище в шевчен
кіані. Саме так сприйняв вихід цього небуденного видання 
і сам Яворницький. <<А чи бачив издание Сластёна <<Гай
дамакю> с моим предисловием?>>- запитував він Я. Но
вицького.- Цена страmная- 5 р. 50 коп. (а через Слас
тёна 4 р.), но зато какая роскошьІ Зто монумент Тара
сові>>. 

Тим часом за діяльністю Яворницького тривав нагляд 
поліції. Вченого і в Петербурзі запідозрили в політичній 
неблагонадійності. Активність Яворницького в науковому 
і громадському житті звернула на себе увагу петербурзької 

1 Т. Г. Ш е в ч е нко. Кобзарь. Гайдамаки. Издание, иллюст
рированное художником А. Г. Сластеном. Предисловие Д. И. 3вар
ниц:кого. R малорусекому тексту приложен перевод Н. В. Гербеля. 
С.-Петербург, 1886, стор. 2. 

2 Див. І. Франк о. Причинки до оцінення поезій Тараса Шев
ченка. 2. Чи можна <<Гайдамаків>> назвати найкра<:mою поемою 
Шевченка в естетичнім 3rляді?- «Світ>>, 1881, ч. 10, стор. 172. 

44 



nоліції. В Міністерстві освіти з'явилися сигнали про його 
вільнодумність. 16 червня 1887 року :міністр освіти Деля
нов надіслав попечителю С.-Петербурзького учбового ок
ругу І. П. Новикову секретного листа з пропозицією по
збавити Яворницького права читати лекції через політичне 
недовір'я. <<Письмом от 16 июпя сего года за М 248,
писав Делянов Новикову,- я уведомил ваше превосходи
тельство, что находил бЬІ нежелательньІм допускать к 
преподавательской деятельности кандидата Харьковского 
университета Дмитрия Зварницкого, так как мною бьши 
полученьr сведения о его политической неблагонадежнос
ти>> 1• Новиков в свою чергу розіслав на чальникам всіх 
учбових закладів, директорам народних училищ, окруж
ним інспенторам наказ про звільнення Яворницького з пе
дагогічної роботи, що й було негайно виконано. <<Беда, бра
тину, случилась большая: обвинен в веблагонадежности 
и удален со службьr,- скаржиться він знову своєму земля
кові і близькому другу Я. П. Новицькому в листі від 12 
вересня 1887 р. - Циркулярь1 разосJrаньІ по всем учебнЬІ:м 
округам с воспрещением принимать меня где бь1 то ни 
бЬІло ... Что делать, пока ничего и не приберу. Положение ... 
может бьтть ужаснь1м ... И что ато за бедствия такие валят
ел на мою голову? Веришь, брат, отупел я :как-то от ::.того 
горя; даже не возмущаюсь, а так махпул рукой, да й ша
баш. Бьтть, что будет, а хуже того, что есть, не будет>>. 

Але невдовзі, зваживши на його настійні домагання 
і, головне, завдяки заступництву передових :кіл інтелігенції 
столиці, Яворницького знову поновлюють на роботі. 

Восени 1888 р. вчений мав намір силасти магістерський 
екзамен для одержання ступеня маІ'істра російської істо

рії. 10 жовтня цього роІ\у він пише заяву на ім'я ректора 
С.-Петербурзького університету з проханннм допустити 
його до екзамену. Заяву і документи віддає рентору осо
бисто. Через денілька днів, 13 жовтня, ректор направив 
де:капу істори:ко-філологічного факультету розпорядження 
з позитивним вирішенням прохання Яворницького. Та не 
так сталось, як гадалось. Дозвіл цей незабаром було відмі
нено. Екзамену цього разу здати Яворницькому тю\ і ne 
пощастило і знову ж тани через його політичну неблаго-

1 Державний історичний архів ЛенінградСЬІ{ОЇ області, ф. 139, 
оп. 1, спр. 7376, арк. 3. Вперше опубліковано нами в журналі 
«Дніпро>), 1969, .М 10, стор. 158. 
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надІИПІсть. 25 листопада 1888 р. він просить повернути 
йому донументи, оскільRи до магістерського екзамену при
ступити не може через <<Незалежні від нього обставини~>. 
3 тих же причин не увінчався успіхом і намір подати до 
захисту дисертацію в Петербурзький університет. 

Крім педагогічної (викладання історії в різних учбових 
заRладах Петербурга), багато сил віддає Яворницький 
в цей час науRовій діяльності: дослідженню Запорозької 
Січі, археологічним поїздRа:м: на Україну. <<Занимаюсь 
я стольRо, как ниRогда еще в жизню>,- признається він 
в одному з листів. Саме на цей період припадає вихід 
у еві т його велиRих праць, зоRрема таких, ЯR · <<Запорожье 
в астатнах старинЬІ и преданиях народа» (1888), <<Сбор
ник :материалов для истории запорожсRих козаков>> ( 1888), 
<<ОчерІ{И по истории запорожеких казаков и Новороссий
ского :краю> ( 1889), <<Публичпьш лекции по археологии 
РоссиИ>> ( 1890), історико-топографічний нарис << Вольности 
запорожеких козакош> ( 1890). Одночасно вчений збирає 
і фольклорний матеріал- переважно казки, перекази, за
мовляння. 

Ще 1885 р., зразу ж по переїзді до Петербурга, весь 
зібраний під час подорожей матеріал ЛворницьRий хотів 
видруRувати в книзі під назвою <<ПоездRи по Запорожью~>. 
Проте відсутність коштів не дозволила тоді здійснити цей 
намір. · 

Восьмирічні_ мандри по землях запорозьких дали велику 
кількість різноманітних відомостей про цей край- топо
графічних, історичних, археологічних, фольклорно-етно
графічних. На основі їх 1887 р. було підготовлено до друку 
велику двотомну працю під назвою «Запорожье в остатRах 
старипьт и преданиях народа>>. І знову на перешRоді видан
ня стає відсутність коштів. Довелося вдатись до позичок 
у В. В. Тарновського та у видавця. В таRому скрутному 
становищі опинявся Яворницький і з друкуванням інших 
своїх праць. Так, приміром, його робота <<3апорожские 
ВОЛЬНОСТИ>> І в 1889 р., як повідомляв він r. Маркевичу, 
уже була готова, але лежала без руху, бо видати ні на що 
було. <<Скверно, :козаченьRу, жить без грошей,- біднався 
у зв'язку з цим вчений.- Сам я лежу болеп ... У пас в Рос
сии пишущему человеку можно с голода подохпуть ... Я ви-

1 Робота падрукована в 1890 р. під назвою <<Вольпости запо
рожеких козаков>>. 

46 



жу, что не за свое дело взялся, и теnерь лишь об одном 
хлоnочу, чтобЬІ наnечатать то, что сделано бьтло раньше, 
а затем постараюсь сойти с лица земли ... >> 1• 

Двотомну працю <<Запорожье в остатках старинЬІ и nре
даниях народа>> опубліковано в Петербурзі весною 1888 р. 
(без попередньої цензури). Ноли вона поступила ва роз
гляд С.-Петербурзького цензурного комітету, а потім
в Головне управління в справах друку, то була затримана 
через наявність у ній сторінок з українським текстом, 
а та:кож тому, що написана <І с целью под'Ьема украино

фильства>>. Праці загрожувало знищення. І якби не винят
кові обставини (про вих йтиметься в другому розділі), 
<<Запорожье>> ... не побачило б світу. 

Двотомник було багато ілюстровано: 7 планів і 55 ма
JІюнків, частину з яких дав Яворниць:кому Рєпін ( <<Запо
розька кобза>>, <<Рушниця, кинджал і шаблю>, <<Запорожець 
Лків Шияю>, << Своло:к і лутки запорозького куреню> та ін.). 
Надсилаючи його історику В. й. Нлючевському, Яворни
цький в листі nисав,. що <<Запорожье ... >>, власне, не стіль:ки 
наукова праця, а <Іскорее дневник поездок любителя запо
рожс:кого краю>, написаний далеко не з <<ученою>> метою 2• 

На цьому ж він наголошував і в передмові. Праця nрой
нята ліричним авторським я (риторичні запитання, звер
тання до читача, роздуми з приводу того чи іншого фа:кту, 
події), написана живо, невимушено, пристрасно. В ній від
чувається художній талант автора. <<Путник, остановись! 
Здесь земля священна!>> - говорить автор про місця, де 
жили й боролись запорозь:кі козаки. Ці слова можна поста
вити епіграфом і до всіх наступних робіт Яворницького. 

<<Запорожье в' остатках стариньІ и преданиях народа>> 
привернуло пильну увагу преси. Досить сказати, що на 
нього зразу ж з'явилось більше десятка рецензій у журна
лах і газетах, зокрема в << Историческом вестнике>>, <<Вест
nине ЕвропьІ>>, <ІСеверном вестнике>>, <<Киевской старине>>, 
газетах <ІЮжнЬІй край>>, <<Діло>>, <<Одесские новости>>, 
<1Харьковские губернские ведомости>>, <<Екатеринославские 
rуберпские ведомости>> та ін. 

Критика по-різному зустріла <<Запорожье в остатках 
старинЬІ и преданиях народа>>. Проте всі рецензенти схо-

::з І Лист Яворницького ДО r. Маркевича від 8 грудня 1889 р. 
берігається n ІЛ. 
. 

2 Лист від ЗО листопада 1888 р. Зберігається у відділі РУRОПисів 
БІбліотеки СРСР ім:. В. І. Леніна в Моснві. · 
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дились на тому, що автор здійснив велиІ\у і кропітку ро
боту, що в працю вкладено багато сил, енергії і любові. 
<< Горлчим, пекрепним чувством любви к родной ста рине,
писав один з рецензентів,- проникнутЬІ все страницьr зто й 
любопьrтной книги, посвященной прославленню <<3апоро
жью>, и зто чувство невольно поднупает читателя и застав

ляет его извинять автору некоторьrе увлечения и преувели

чения, которЬІе, в сущности, так естественньr, когда мьr 

говорим о чем-нибудь дорогом и близн.ом нашему сердцу>> 1• 

Тут немає можливості та й потреби розглядати всі від
гуки на книгу. Головні ·зауваження ·рецензентів зводились 
до того, що Яворницький не завжди критично ставився. 
до використаних джерел, іноді відхилявся від певної сис
теми у викладі матеріалу, надміру захоплювався предме
том дослідження і не помічав у житті Запорозької Січі 
того, що гідне було осуду. Поназовими щодо цього є рецен
зії в <<Историческом вестнике>> та <<Киевс:кой старине>>. 

Безперечною заслугою праці <<Запорожье ... >>, на думну 
<<Историчес:кого вестни:ка>>, є те, що автор до дрібниць оз
найомився з територією, де хеч коли-небудь жили запо-
рожці, пішки обійшов її, <<останавливалсь над каждЬІм ка
мешком, над каждЬІм курганом, над каждь1м моrильнЬІм : 
крестом, измеряя то шагами, то аршинами наждь1й ров, = 

:каждьrй вал или бастион бЬІвших запорожеких укреплений, . 
заглядьтвая в церковньrе ризницьт, в местнЬІе музеи и кол- . 
лекции частньтх лиц. Не довольствуясь зтим, он из'Ьездил, 
с опасностью жизни, то на плотах, то на дубах и дощани- · 
ках, то на шаландах все пороги и ерики Днепра, осмотрел 
и исследовал все острова, все пещерЬІ, все nрибрежньrе 
урочища, связанньте по воспомипаниям с историею Запо
рожью> 2• 

Рецензент не піддавав сумніву значення праці Яворни- · 
цького і висловлював побажання, аби й інші місцевості · 
знайшли собі таких гарячих, щирих і самовідданих дослід
ників, яким в Яворницький. В:казавши на недоліки, зазна-. 
чені вище, він загалом дуже прихильно оцінив працю. 

Різно протилежну позицію зайняв рецензент <<Киевской 
стариньп> І. Житецьний. Не заперечуючи того, що праця 
Я.ворницЬ'Коrо виконана <<с необьrкновепнЬІм трудолюбием 

І П. П. Запорожское rнездо.- <<Исторический вестнию>, 1888, 
де1шбрь, стор. 751. 

2 <<Историчесн:ий вестпию>, 1888, дсиnбрь, стор. 739. 
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п настойчивостью>>, що автор зібрав таку кількість матері
алу <<для истории, археологни и топографин Запорожья, · 
J\акой не собирал до него никто» 1

, він основне вістря ре
цензії спрямував на критику не тільки справжніх, а й ви
гаданих недолі~tів <<3а:порожья ... >>. Ніби свідомо об~йmовши 
попередження самого Яворницького (із передмови до пра
ці) про те, ЩО ЧИТаЧ не ЗНаЙде В НіЙ <<ПОЛНОЙ, СИСТемати
чеСКИ изложенной истории запоро.rн:ских казаков, а лишь 
отдельнЬІе зпизодьт и :крат:кие намеки на цельвую исто

рию>>, І. Житецький підійшов до оцінки <<3апорожья в 
остатках старинЬІ и преданиях народа» саме як до суто 

наукового дослідження. Він висміював ліричні відступи, 
дорожні спостереження, народні перекази, називаючи їх 
<шра:здною болтовнею>>, <<невужною болтовнею>>, цусти.ми 
<< разглагольс:т·вовавиямю>. 

Спокійну, ділову оцінку <<3апорожья ... >> дав О. Пипін, 
підкресливши в основному його велике значення у вивчен
ні побуту заnорозьних позаків 2 (про це детальніше йти
меться у другому розділі). 

Не можна не відзначити, що так само недоброзичливо 
<<:Киевская старина>> зустріла і вельми· цінну nрацю Явор
ницького <<Вольности запорожеких козанов>> 3, хоч в ній, до 
речі, елемент белетризації, ва відміну від <<3апорожья ... >>, 
майже відсутній. Це історино-географо-топографічний опис 
земель запорозьних казанів, де розв'язується силадне зав
~-~;ання - всебічно досліджується територія, яку населяли 
нолись запорозькі нозаки, флора і фауна заnорозького 
І\раю (рельєф, клімат, річки, nороги, забори, острови, плав
ні, притоки, озера, гирла, лимани, бални, байраки, шляхи, 
переправи, броди, ліси та ін.). В кінці книги додаво 61 ар
хівну сnраву. Відгун <<Киевской старивьп> на <<Вольности 
запорожеких казаков>> був вастільки необ'єктивним 4, що 

1 И. Ж и т е ц R и й. Д. И. Зварницкий. Запорожье в остатках 
стuриньх и преданиях народа ... - <<nиевская старина», 1888, ноябрь, 
<~Критика>>, стор. 36. 

2 Див. А. П [ь1 п и н]. Д. И. Зварницкий. Запорожье в остатках 
стариньх и прсданиях народа ... - «Вестник Европьп>, 1889, т. І, стор. 
<147-450. 

3 Д. И. 8 в а р н и цк и й-Я в о р н и цк и й. Вольности запорож
еких козаков. Типогр. И. Н. Скороходова. С.-Петербург, 1890, стор. 
І +384 + 3 нарти. 

4 Див. В. Л стр е б о в. Д. И. Зварницкий. Вольности запо
ращеких козаков ... - <<КиевсRая: старина)>, 1891, февраль, <<Библиогра
Фию>, стор. 352-356. 
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Титульна сторінка книги 
<<Запорожье в остатках старинЬІ и преданиях народа>>. 



3мусив Яворниць:кого виступиrи з відповіддю на деякі об
винувачення 1• Слід с:казати, що сам Яворницький до своїх 
робіт, особливо перших, ставився дуже критично. Він з не
довірою дивився на тих, хто тільки хвалив, не ВІшзуючи 

11а недолі:ки його праць. «Мне нужньт указапил на прома
ХІІ и недостатки, а не похвальт и панегирикю>,- писав він 

Новицькому. Проте недобразичливий тон деяких рецензен
тів rлибо:ко ображав його. Особливо неприємно вражали 
докори за першу працю- <<Запорожье ... >>. <<В самом деле, 
работал почти 8 лет над своим <<Запорожьем>>, и теперь за 
зто самое <<Запорожье>> Антонович меня бранит, Лазарев
ешrіі :костит, а Вьх ругаетесь>>,- писав учений Д. Вагалію 
10 вересня 1888 р. 2 

Яворницький близько до серця приймав критичні за
уваження, але грубі нападки, часто-густо без достатніх 
аргументів, заставляли його страждати і наводили на дум
ку взагалі залишити все і виїхати світ за очі. <<Должно 
бьrть, я действительно не гожусь ни в звании ученого, ни 
в звании литератора; скажу больше: я вполне убедился, 
что взялся не за свое дело; надо бросить и забьтть все 
нрежнее; надо бежать, бежать без оглядки и бежать по
дальше от роднЬІх, от друзей-предателей. Думаю направи
ться прямо в Сибирь!>> -пише він полтавському книгоВІІ
даnцеві Г. Маркевичу 3• Близь:кий друг Яворницького Яків 
П~оголів добре розумів настрої вченого і радив йому не 
звертати уваги на те, <<что mипит зависть, жующая жвач

ку, пикому не нужную, никого не интересующую>> 4 • 

. Майже одночасно з історико-етнографічно-фоль:клор
ною працею <<Запорожье в остатках стариньт и преданиях 
народа>> вийшла і збірка документів про Запорожжя -
<<Сборнин материалов для истории запорожеких козаІЮВ>> 5• 

У ній вміщено 118 архівних справ, що стосуються жит
тя запорожців за 1748-1829 рр. Документи розташовані 

1 Д. И. 3 в а р н и ц к и й. По поводу рецензии книги <<Воль
ности запорожеких козаков>>. - <<Киевская старина>>, 1891, апрель, 
стор. 174-177. Т 1::1. м же: В. Л стр е б о в. Ответ Д. И. 8варницкому, 
стор. 179-180 

2 • 
JІист зберігається в ЦНБ. 

в ІЛ~ 3 листа до Г. Маркевича від 18 жовтня 1889 р. Зберігається 
4 3 листа Л. І. Щоголева від 27 січня 1890 р. Зберігається в ІЛ. 
5 д. И. З в а р н и цк и й. Сборник материалов для истории за

Х~рХожских Rозююв. Типография И. Н. Скороходова. СПб., 1888, 
+219 стор. 
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tJ хронологічному nорядку, в кінці додано 5 справ про гай-. 
дамаків, покажчик імен та назв місцевостей. 

У передмові до <<Сборника ... » зазначається, що вміщені 
в ньому документи розшукані в різних місцях і в різних 
людей під час неодворазових подорожей по колишньому 
Запорожжю. Тут же дається стисла характеристика цих 
документів, коротко йдеться про їх значення у вивченні. 
історії запорозьких козаків. Особливу увагу Яворницький 
звертає на ті доRументи, в я:ких містяться дані про пись
менність запорожців, зазначаючи, що вони <шоучительнЬІе 
для тех, которьrе и теперь еще считают запорошцев празд

НЬІМИ гуляками и rрубь1ми невеждами, умевшими толь:ко 
водку пить да из ружей стрелять>> 1• 

Критика схвально зустріла <<Сборник материалов для 
истории запорожених казаков>> і підкреслила, що книга· 
ця викличе велиний інтерес у тих, хто серйозно займає
ться дослідженням Запорожжя. Хоч в ній і немає таких 
донументів, які б давали можливість встановити щось 
принципово нове в поГлядах на Запорожжя, проте є ба-,. 
rато дет;алей, бнз яних ніхто із дослідни:ків не може обій-_ 
тись 2• 

Через рік виходять <<Очерки по истории запорожских. 
казаковиНовороссийского краю> 3• Сюди ввійшло 11 нари
сів, які чи безпосередньо, чи опосеред:ковано відносяться· 
до історії Запорожжя (частина з них була вже надруко ва- ' 
на раніше в періодичній пресі). В книзі опубліковано і 12 
архівних справ, розшуканих і придбаних Яворницьким · 
уже після виходу в світ <<Сборника ... >>. 

Нариси за своїм змістом різні- історичні, етвографіч-: 
ні, фольклорні- і відповідно охоплюють матеріал не тіль-. 
Rи з історії бойових подвигів коза:ків, а й а життя та побу
ту запорожців. Всі вони написані легко, популярно, жваво, ; 
з помітним художнім хистом автора. Проте хибною була · 
б думка, що книга мала на меті тільки популяризацію ві-, 
домих уже речей. Як справедливо зазначала критика, ха-

1 Д. И. З в а р н и ц к и й. Сборник материалов для истории 
запорожеких козаков. Типоrрафия И. Н. Скороходова. СПб., 1888, 
стор. Х. 

2 И. Ж[и тец ки й]. Д. И. 8варницкий. Сборнин. материалов 
для истории запорожеких козаков. СПб., 1888.- «Киевская стари- ' 
На>>, 1888, декабрь, стор. 71-72. 

3 Д. И. 8 в а р н и ц к и й. Очерки по истории запорожеких Ію
заков и Новороссийского края. Типография И. Н. Сн.ороходова. 
СПб., 1889, 11 + 195 стор. 
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Титульна сторіНІш тшиrи <<Сборник материалов 
для истории заnорожсиих н:озакоn>>. 



рактерпетика відомих фактів доповнювалась матеріалами, 
здобутими самим ученим, тому-то всі нариси <<Сборника.: 
материалов <<Очерков по истории запорожеких Rозаков·: 
и Новороссийсного краю>, як писав <<Ис·торический вест-. 
нию>, <<бесспорно имеют каждьrй свой интерес, свое значе-, 
ние, отличаются ясностью и живостью изложения, а также 

полнотой материал.а>> 1• 

Такого ж характеру була і наступна праця Яворни
цького- <<Публичньш лекции по археологни России» 2• · 

Археології як науці Яворницький взагалі надавав величез
ного значення при вивченні не тільки історії народу, а й 
його побуту. <<БЬІт каждого народа,- твердив він,- описав· 
далеко не во всех подробпостях, да и далеко не все народьІ 
имели своих бЬІтописателей; сама история является гораз
до позже появления народов; для истории остается громад

пьІЙ пробел доисторических времен, ноторьІй и дополняет 
вауна о древностях- археологиЯ>> 3• 

Археологія цінавила Яворницького як одна з ланок .· 
у вивченні історії та побуту народу, особливо запорозьких ·: 
нозаків. У багатьох статтях вчений розповідав про археоло
гічні розкопки, які щороку здійснював влітку на Україні, 
детально характеризуючи знайдений матеріал .. 

<<ПубличньІе лекции по археологни России» якраз і по- ; 
будовані на матеріалах з археологічних розкопок, що ве-, 
лися в різних місцях Катеринославської і Херсонської 
губерній самим автором, і тільки на початку книги Дає
ться короткий огляд розвитку археології за :кордоном і в . 
Росії. Праця ця, написана в тому ж ключі, що й попередні · 
дві- <<Запорожье в остат:ках стариньІ и преданиях народа>> ~ 
та <<Очерки по истории запорожеких козююв>>, була nози- І 
тивно оцінена тодішньою пресою 4• Заслугу Яворницького · :. 
зокрема вбачали в тому, що він своїми публікаціями зна-~ 
йомив порівняно тироне коло читачів з археологією
наукою, яка менш за все користувалася популярністю. На 
дУМКУ В. Боцяновськоrо, ця книга являла собою <<чуть ли 
не первую попЬІтку па русском язьІке дать живо и занима-

1 «Исторический nествию>, 1890, февраль, стор. 465. 
2 Д. И. З в ар ви цІ\ и й. Публичиьrе лекции по археологни 

России. СПб., 1890, 74 стор. 
3 Т а м ж е, стор. 73. 
4 Див. реценаії на книгу: Арк. Л-нко («Киевская старина>>, 

1890, lV, стор. 184-185); Л а пп о-Д ани ле вс ки й («Журнал 
Мипистерства вародного просвещениЯ>>, 1890, VIII, стор. 142-151). 
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тельпо изложеввую историю археология, начиная с Буше 
де Пертса и русского ученого Глялина>) 1• 

Отже, за яких-небудь два-три роки вчений видав ряд 
великих робіт, а також надрукував низку різноманітних 
статей. Незважаючи на таку напружену наукову діяль
пість, він не залишає і педагогічної роботи як одного із 
засобів до існування. Здоров'я його весь час слабшає (дає
ться взнаки сирий петербурзький клімат) , і в душі жевріє 
надія оселитися де-небудь на Україні. 

Нагляд за Яворницьким не припиняється. Одного разу 
було зроблено навіть обшук на квартирі. Саме тому, як 
уже зазначалося, спроба вченого здати магістерський екза
мен і влаштуватися викладачем в Петербурзькому універ
ептеті не увінчалась успіхом. До речі, в надто скупій до
відці про Яворницького, вміщеній у Великій Радянській 
Енциклопедії, твердиться, ніби Яворницький викладав 
у Петербурзькому університеті 2• Насправді цього не було. 
Яворницький, живучи в Петербурзі, читав лекції тільки 
в середніх учбових закладах. До університетської кафедри 
його не допускали. <<В университет меня не пускают и не 
пустят при существующих в нем порядках>) 3,- писав уче
ний восени 1890 р. в листі до свого доброго знайомого, пол
тавського видавця, фольклориста і педагога Григорія Мар
иевича. 

В 1891 р. новий тягар падає на плечі Яворницького. 
Міністр народної освіти Делянов знову категорично забо
роняє йому викладати в учбових заІшадах «за тенденциоз
ное проявление в лекциях антипатип к московской истории 
и правитель-ству и прис·трастие к истории Малороссии>> 4• 

Отож двері для педагогічної діяльності щільно зачинились. 
І тільки завдяки заступництву вnливових людей опала бу
ла пом'якшена 5: Яворницькому запропонували поїхати 
У відрядження ва три роки в Ташкент <<чиновнином особ-

1 Б о ц л но вс ки й Владимир. ОтзьІв о книге Зварницко
rо «ПубличнЬІе лекции по археология России». СПб., 1890. Збері
rаєт~ся У ПуmRінському домі. 

Див. Д. И. З в а р н и ц І\ и й. - Большая Советская Знцикло
nед~я. Т. 48. Изд. второе, стор. 291. 

1890 
3 лис!а Яворницького до Г. МарRевича від 14 листопада 

4 
р. ЗберІгається в ІЛ. 

~ Див. В. Ст ро м е н к о. Дмитрий Иnанович Зварницкий.-
rІО~в:ая заря» від 27 листопада 1913 р. 

Там же. 
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ливих доручень>> при туркестанському генерал-губернаторі 
задля археологічних роз:копок. 

Змушений залишити і Петербург, хворий, позбавлений 
роботи вчений у квітні 1891 р. ~ювертається до Харкова,.· 
живе кnолою надією знайти де-небудь хоч <<какие бь1 то ни 
бьшо уроки, чтобь1 так или иначе поддержать свое вичтож
ное существование>> 1• Проте сподівання влаштуватись на 
роботу (чи в Харкові, чи в Катеринославі, чи в Полтаві) 
вилвились марними. Довелося 'ЗНову повернутись до Петер
бурга. Тут навесні 1892 р. вийшов з друку І том <<Истории· 
запорожеких козаков>> 2• 

Але роботи та:к і не знайшлося. <<Остается убиратьсл 
в Ташкент, куда и имею уже приглашение <<занять долж
пость по административно-полицейс:кому званию ... - писав 
учений Маркевичу.- Что мне делать, еще и сам не знаю, 
но поехать в Ташкент на подобвую должность больше, чем 
нежелательно, а между тем жпть же надо ... >> 3• 

Наказом від 5 квітня 1892 р. Яворницького <<відряджа
ють>> на три роки в Середпю Азію молодшим чиновником 
особливих доручень при турнеставському генерал-губерна
торі для історико-топографічного вивчення краю. Насправ
ді це було заслання. Засланням називав <<відрядженню> 
і сам Яворницький. По приїзді в Ташкент, у листі до 
В. Лукича від 1 червня 1892 р. він повідомляв: <<Вибачайте, 
що так довго не посилав Вам моєї <<Истории запорожених 
Іюзакою>. Шкода, бачте, та, що мене заслали аж у Турке
стан (Середню Азію) задля археологічних розкопою> 4• 

В автобіографії, написаній 12 червня 1937 р., теж читаємо: 
«ВьюланньІЙ из Петербурга, я пробьтл в Средней Азии 
3 года>> 5• 

Заслання в Туркестан було лоrічним завершенням 
заходів царизму, спрямованих на обмеження діяльності 
вченого. Туга за батьківщиною та улюбленою роботою rні-· 

1 3 листа до Г. Маркевича від 8 квітнл 1891 р. Зберігається 
в ІЛ. 

2 Д. И. З в ар ни цк и й. История запорожсІшх rшзаков. Том 
первьrй. С 22 рисунками. Типаграфил И. Н. Скороходова. С.-Петер
бург, 1892, VII+ 542 стор.; издание второе, исправленное п допол
ненпое. М., 1900, 688 стор. 

з 3 листа Яворницького до Г. Маркевича від 19 груднл 1891 р. 
Зберігається в ІЛ. 

4 Лист зберігається там же. 
6 Автобіографія зберігаєтьс.н в Москві, в Центральному архіві 

літератури і мистецтва СРСР. 
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тить душу, але, незважаючи на це, вчений і тут весь від
дається праці, досліджує істори:ко-топографічні особливості 
мало відомого науці краю, збирає колекції старовини, ви
вчає побут середньоазіатсь:ких народів, їх куJrьтуру. Свої 
спостереження він друкує в місцевих газетах <<Окраина>>, 
<<Туркестанские ведомостИ>>, а та :кож в петербурзькій га
зеті <<НовостИ>>. На сторінках цих газет опубліковано, зо
крема, статті <<0 находке автобиографии Тамерлана>>, 
<<Влияние Востона на древнерусскую жизнь>>, <<Коллекция 
древностей Акрама Аскарова>>, <<По Средней А3ии. Харак
теристи:ки и сближению> та багато ін. Ініціатива вченого 
великою мірою сковувалась тим, що робота, вибір об'єктів 
дослідження регламентувались наказами генерал-гу берна
тора, здійснювалися під його контролем. Надсилаючи 
в <<Исторический вестнию> нарис <<Путевой дневник архе
олога от Баку до Ташкента», в листі до редактора журна
лу с. М. ШубінсЬІЮГО Яворниць:кий зауважував: <<8та ста
тья - результат моей поездки, еделанной по распоряже
нию туркестанекого генерал-губернатора ... >> 1 

Одначе вченим багато зроблено і 3 власної ініціативи. 
Велика його заслуга, зокрема, в організації і підготовці 
до відкриття Самаркандського історичного музею. Власне, 
він першим порушив питання про створення цього музею 2 

на сторінках місцевої газети <<Окраина>> 3 і неодноразово 
наполягав на цій ідеї. 

В травні 1893 р. Яворницький переїжджає до Самар
канда, щоб безпосередньо ознайомитися 3 історією та па
м' ятками цього міста, і має намір прожити тут аж до кінця 
свого трирічного <<відрядженню>. Про це вчений повідом
ляв Костю Паньківському, одному з видавців львівського 
журналу <<Зорю>. Ось що писав він у листі від 29 лютого 
1894 р. __ з Самарканда, одержавши від нього черговий но
мер журналу: <<Номер Вашої <<Зорі>> я получив пе в· Таш
кенті, а в Самарканді, куди я переїхав ще з торішнього 
року, в травні, і думаю прожить, доки вертатися мені 
в Петроград>> 4. 

1 Лист ЛворницьІюrо до ШубінсЬІюrо nід 15 жовтня 1892 р. 
Зберігається у відділі рукописів бібліотеки ім. Салтикова-Щедріна 
в Ленінграді. 

2 Див. М. С. Юс упо в. 50 лет Самаркандекого музея (1896-
1946). Самарканд, 1948. 

3 Див. <<Окраина)>, 1893, .М 86. 
4 ІЛ, 81/427. 
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Приблизно на цей період припадає і запрошення Явор
ницького в Галичину, у Львівський університет професо
ром на кафедру історії слов'ян 1, від чого вчений змуше
ний був відмовитись, бо обов'язковий трирічний термін 
служби в Середній Азії ще не минув. 

1893 р. в Ташкенті виходить <<Путеводитель по Сред
ней Азии от БаRу до Ташкента в археологическом и исто
рическом отношениях» (Типолитография наследников 
С. И. Лахтина, стор. ІІ + 199), написаний за дорученням 
генерал-губернатора. Мету і завдавня цього путівника 
Яворницький вбачав у тому, щоб <<дать в руки абразован
вому человеку книгу, в которой он мог бь1 найти кратние 
археологичесние, исторические и отчасти зтнографические 
сведения по пути от Узун-ада до Ташкента>> 2• Друкуючи 
свою працю, автор усвідомлював, що вона не повністю 
охоплює матеріал, однак і в такому виданні давно вже 
назріла потреба. <<В Закаспийском и ТуркестансRом нрае,
зазначалося в передмові,- он (тобто автор.- М. Ш.) -
челавен совершенно новьІй, и потому труд его представ
ляет собой первь"Lй в зто:м роде опьtт (підRреслення ва
ше.- М. Ш.). Как первЬІй опь1т, он далеко не отличается 
должной полнотой и оставляет много чего желать, но луч

ше иметь что-нибудь, чем ничего. По крайней мере, если 
зтот труд вь1зовет другие; подобнЬІе ему, работь1, то автор 
его безмерло будет тому рад>> 3• 

Вся книга написана в стилі попередніх робіт Яворни
цького- <<Запорожье в остатках старинЬІ и предавиях на
рода>> та <<Очерки по истории запорожеких :коза:кою>. Опис 
місцевості, людей, природи грунтується на безпосередніх 
враженнях самого автора. Поряд з історичними, донумен
тальними матеріалами в :книзі використано народні пере
кази, але меншою мірою, ніж у попередніх працях. Автор 
часто посилається на стародавніх істори:ків (напр., Флавій, 
Геродот), стародавніх письменни:ків (Діодор, Страбон, Ар
ріан, Птолемей), арабсь:ких географів (Ібн-Хаупала, 
Абуль-феди та ін.), а та1юж на праці багатьох мандрівни-

І Див. В. Ст р о м е н к о. Дмитрий Иванович Зварницкий.
«Южная зарю> від 27 листопада 1913 р. 

2 Д. И. З в а р н и цк и й. Путеводитель по Срсдней Азии от 
Баку до Таmнента в археологичесном и историческом отношениях. 

Таmнепт, 1893, стор. І. 
3 Там же, стор. 11. 
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Rin, вчених, письменииків різного часу. При описі рослин, 
грунту, річок, мечетей, міст тощо велику увагу приділено 
етимології різних назв, що становить безперечний інтерес 
для мовознавців. У кінці путівника додається три карти: 
Rарта Закаспійської залізниці з лозначепням усіх станцій 
від Узув-ада до Самарканда; карта Туркестанського краю 
Родіонова; :карта руїн стародавнього Мерва. 

В <<Путеводителе по Средней Азии ... >> виразно чується 
присутність автора, який близько до серця приймає все, 
що відбувається на цій далекій від його батьківщини зем
лі. Невеселий настрій викли:кає у нього Голодний степ -
безкрая і безводна <шустиня смерті>>. <<А дай ей пить,
пише вчений,- и она на тьюячу всяких голосов загово
рит>>,- і тут же додає: <<И мь1 верим, что такое время с:ко
ро или нескоро настанет ... >> 1• Тяжкі думи огортають манд
рівни:ка від спостереження над безпР.ав'ям жінок, що 
перебувають у рабському становищі. Сумно йому <<при 
виде такого чудовищного згоизма восточного человека -
мусульманина, осудившего свою женщину на вечное зато

чение и абсолютное рабство, лишив ее света, жизни и мир
еких удовольствий. Половина человеческого рода совсем 
отстранена от мировь1х собЬІтий, от rіоззии, музьпm, худо
жества, с:крашивающих мрачньІе стороньІ человеческой 
жизни и развивающих в человеке тонкий в:кус и возвьІ
mеннЬІе чувства>> 2• 3 обуренням констатує Яворницький, 
що n Бану немає водопроводу, від чого місто брудне, зане
хаяне, а <<местньІе воротилЬІ дел города все еще никак не 

ладумаютел (а думают уше около десяти лет) провести 
в город водопровод; бЬІл бь1 водопровод, бьша бь1 и зелень, 
бьтли бьr и овощи, бьша бьr и поливка улиц, бьш бьІ и при
личньІй вид в городе>> 3• Ці і подібні спостереження свід~ 
чать про глибоку людяність автора. Показовим щодо цього 
є і те, що вся вируч:ка від продажу книги, за бажанням 
Яворницького, віддавалась на сиріт, які втратили своїх 
батьків під час епідемії холери в Ташкенті, що пронесласа 
незадовго перед цим 4• 

<<Путеводитель по Средней Азии от Баку до Ташненtа 

1 Д. И. З в а р п и цк и й. Путеводитель по Средией Азии ... ~ 
стор. 140. 

2 Та м же, стор. 131. 
3 Т а м ж е, стор. 6. 
4 Там же, стор. 11. 
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в археологическом и историческои отношениях>) 1 безпе
речно відіграв певну роль у вивченні Туркестанського 
краю. За ньоrо Яворницький одержав 1893 р. орден Ста
ніслава ІІІ ступеня, а '·у вересні 1894 р.- нагороду від 
бухарського еміра - орден Бухарської золотої. зірки ІІІ 
ступеня 2• Тоді ж дали йому і чин колезького асесора. 

Ян у <<Путеводителе ... >), тан і в інших своїх працях, 
присвячених вивченню Середньої Азії, Яворницьний ді
йшов висновну (і послідовно відстоював цю думну), що 
Схід мав значно більший вплив на Стародавню Русь, ніж 
Захід, не тільни в історіJ, а й в літературі, мові, фольнлорі. 
<<Влияние Востона на древнюю Русь,- писав він,- тан 
велико, что зтот вопрос мог бм составить цельrй трактат 
для самого серьезноrо исследонателя древнерусской ста
ринЬІ, истории и литературьІ ... Та:ким образом, если начи
нать русс:кую историю, то надо начинать ее с Азии, а не 
с ЕвропьІ, и если іюсьІлать молодьrх ученьrх, посвятивших 
себя изучению отечествоведения, то прежде всего - в Сред
нюю АІЗию и тольно nотом в Западную Европу ... >) 

3• 

Тут же, в Середній Азії, Яворницький не забуває і про 
запорозьних :козаків. 'Уже· після виходу <<Путеводителя ... >> 

вчений багато часу віддає написанню ІІ і ІІІ томів історії 
запорозь:ких коза:ків, робота над я:кими розпочалася ще 
в Петербурзі. 

1894 р. виходить з друку монографія про :кошового 
Сір:ка- <<Иван Дмитриевич Сирко, славиьІЙ кошевой ата
мав войс:ка запорожс:ких низовьrх нозанов>> 4, позитивно 
зустрінута крити:кою (на книгу відгукнулись журнали 
<<Зорю>, <<Киевская старина>> та <<Записки нау:ковоrо ·това-· 
риства ім. Шевченка>>). Це був перший окремий життєпис 
про таку колоритну історичну постать, ян Сірко, створе
ний на основі дуже розрізнених і с:купих відомостей з дру
:кованих джерел, ао:крема з л-ітописів і польсь:ких мемуарів, 

1 Як і більшість робіт Яворни:цьного, вона дістала різно проти
лежні оцінки- nозитивну в <<Новом времепю> і негативну в <<Тур
нестанских ведомостях>>. 

2 Посвідчення зберігаються в Дніпропетровському історичному 
музеї ім. Д. І. ЯворницьRого. 

з Д. И. 3 в а р л и ц н и й. По Средней Азии. ХараІ{теристики 
и сближения (Из записной книги ~тнографа) .- <<Новости и бирже
вал газета>} (І щоденне видання) від 20 червня 1895 р. 

4 Див. Д. И. 3 в а р н и цк и й. Иван Дмитриевич Си:рRо, слав
ИЬІЙ I{Omenoй атаман nойска заnорожеких пизоnь•х Ішзакоn. Типо
графил И. Н. Скороходова. С.-Петербург, 1894, стор. І+ 163. 
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та народних розповідей. Не вдаючись до nогл:nбленої ха
рактеристики цієї книги, зауважимо лише, що і понині це 
ноки що єдина розвідна, присвячена спеціально життю 
та бойовим подвигам відважного запорозького кошового 
Івана Сірка, якщо не брати до уваги невеликої статті ра
дянсьноrо історика М. Ткаченка (написаної в рони Вели
кої Вітчизняної війни), в якій не без підстав підкреслю
валось, що в працях Яворницького- <<Иван Дмитриевич 
Сирко ... >> та в ІІ томі <<Истории запорожеких казаков))
зібрано <<Найбільше відомостей про Сірка» 1• 

На цей же час було закінчено роботу над ІІ томом іс
торії запорозьких козаків (книга вийшла в Петербурзі 
в 1895 р.) 2• Праця створювалась у несприятливих умовах. 
За словами вченого, написання її в Туркестанському нраї, 
при великій віддаленості від столиці, відсутності потрібної 
літератури, а також у зв'язку з новизною та складністю 
саМОЇ теми, <<бЬІЛО ПОЧТИ ТаКОЙ Же задаЧеЙ, КаК nереПЛЬІТЬ 
в первобЬІтной лодке Rаспийское море>> 3• 

3 весни 1894 до весни 1895 р. вченому дозволено пра
цювати паїздами в ,московських архівах і бібліотеках, що 
набагато полегшило написання ІІІ тому <<Истории запо
рожеких казаков>>. 

5 нвітня 1895 р., тобто рівно через три роки після від
рядження до Середньої Азії, Яворницький подає заяву 
про своє увільнення і незабаром переїжджає до Варшави. 
Тут він влаштовується позаштатним чиновником особли
вих доручень при Варшавській казенній палаті. На почат
ку 1896 р. йому доручають переглянути і впорядкувати 
архів старопольських справ :колишнього фінансового уп
равління в царстві Польськім, укласти або опис, або по
І{аі«чик до цього архіва, щоб полегшити вченим нористу
ва тися ним 4• 

Впорядковуючи архів, Яворницький одночасно складає 
екзамен при Варшавсьному університеті на звання магіст
ра російської історії, а також продовжує працювати над 
П І томом <<Истории запорожеких козакош>. Та планів на-

1 :Микола Ткаченко. Іван Сірко.- «"УRраїнсьRа літерату
Ра>>, 1943, М 1-2, січень-лютий, стор. 195. 

2 Див. Д. И. З в а р п и цк и й. История запорожсRИХ козаков. 
Том второй. Типаграфил И. Н. Скороходова. С.-Петербург, 1895, 
624 стор. 

3 Т а м ж е, стор. 3. 
4 Державний історичний архів МосковсьRоЇ області, ф. 418, оп. 

G5, спр. 468, арк. 20. 
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довго залишатися у Варшаві не було. Уже в березні 1896 р. 
між В. О. Ключевським, що nрацював тоді в Московському 
університеті, і Яворницьким ведеться листування про вла
штування останнього на роботу в цьому університеті. Зго
ди досягнуто тільки восени 1896 р. А з настанням літа 
цього ж року вчений залишає Варшаву і їде на Чернігів
щину, що славилася архівними багатствами, вивчає і зби
рає старовину, робить деяні фольклорні записи. <<Пробув 
оце я цілий місяць у Чернігівщині,- писав він поету 
Кесарю Білиловсьному 18 червня 1896 р.,- там багато 
є дечого із старовини, а тільки речь мені не зовсім-то до 
вподоби, а вже ваша полтавська так он яка смачна!~> 1• 

Через деякий час учений переїжджає до МосRви, де за 
допомогою В. Ключевськоrо восени 1896 р. влаштовується 
приват-доцентом Московсь1юго університету. 5 жовтня 
1896 р. він з велиним успіхом прочитав вступну леRцію 
<<Главнейшие моменть1 в истории запорожсRих козаков». 
Після другої встуnної лекції він став викладати в універ
ситеті археологію та історію малоросійського хозацтва. 

Слід відзначити, що як викладач Яворницький користу
вався велиним успіхом серед студентів. Маючи природний 
дар слова і добрий голос, вільно володіючи матеріалом, він 
читав лекції змістовно і цікаво, з велихаю емоційною на
снагою. Лекції Яворницького студенти слухали з захоп
ленням, часто вони закінчувалися оваціями, а лентора, 
бувало, виносили з аудиторії на руках. 

Для унраїнського вченого в Московському університеті 
склалася загалом сприятлива атмосфера для успішної 
праці. 3 великою прихильністю до нього ставилися не тіль
ки студенти, а й частина вихладачів, зокрема визначний 
російський учений, філолог Ф. 6. Rорш, яний захищав 
право українського іІароду на вільний національний розви
ток і всіляко підтримував Яворницького в цій справі. Ос
танній також високо цінив Ф. Rорша і як вченого, і як 
людину. <<То добра душа,- писав Яворницький про ньо
го,- тип настоящего вченого чоловіка: він, окрім науки, 
нічого не баче, нічого не чує, нічого й не понімає, а як де 
встріне убогого чоловіка, то й штани з себе зніме та від
дасть йому. Добре у нього серце, добра й душа, а знаній 
необозрима безодня ... >> 2• 

І ІЛ, 72/139. 
2 ІЛ, 72/148. 
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Та було й багато таких, що косо дивилися на діяльність 
Яворницького. Саме тому магістерсьRу дисертацію дове
лось захищати не в Московському, а в Казанському уні
верситеті ( 1901) nри аRтивній, можв;а сRазати, вирішаль
ній допомозі Ф. Є. Rорша. 

1897 р. виходить ІІІ том <<Истории запорожсRих каза
ков>> 1

• 

Задум написати тритомну історію заnорозьких козаків 
у Яворницького виник ще 1889 р., незабаром після :виходу 
<<3апорожья в остатках старинь1 и преданиях народа>>. На
мір цей, як бачимо, пощастило реалізувати протягом 
1892-1897 рр. ( 1892 р.- І т., 1895 р. - ІІ т., 1897 р. -
ІІІ т.). І том <<Истории запорожеких казаков>>, за визна
ченням самого Яворницького, присвячений харюпериетиці 
внутрішнього nобуту запорозьких козаків, у ІІ і ІІІ томах 
викладені фактичні події життя й боротьби запорозьких 
козаків, починаючи з Rінця XV ст. аж до другої половини 
XVIII ст. (ІІ том охоплює період з 1471 до 1686 р., ІІІ 
ТОМ- З 1686 ДО 1734 р.). 

Матеріалом для написання всіх трьох томів стали не 
тільки друRовані джерела, мемуари, а й найрізноманітніші 
архівні документи з різних державних і приватних, фа
мільних, церковних архівів з багатьох міст Росії й Укра
їни, Польщі, а також з Соловецького монастиря, безпосе
редні сnостереження автора від поїздок по Запорожжю, 
які <<из года в год повторялись и под конец сделались для 
него столь же необходимьІ, как необходимь1 человеку пища, 
питье, воздую> 2• У тритомній історії запорозьких козаків, 
ЛІ\ і в попередніх своїх творах, Яворницький широко залу
чав 'Матеріали, роздобуті під час ознайомлення з тоnогра
фією, археологією, географією :колишнього Запорожжя, 
свідчення старожилів, перекази й фольклорні джерела. 

В наше завдання не входить детально характеризувати 
nраці Яворницького з історії. Одначе, говорячи про три
томну «Историю запорожеких казаков>>, яку слід розгля
дати також і як своєрідний підсумок, узагальнення попе
редніх робіт вченого в цій галузі, не можна утриматись, 
щоб не зауважити, що це фундаментальне дослідження 

1 Див. Д. И. З в а р н и цк и й. История запорожеких козаков, 
1686-1734. Том третий. Типографил П. И. Бабкина. С.-Петербург, 
1897, lV + 646 стор. 

2 Д. И. 8 в а р п и цк и й. История запорожеких казаков. 
Том: nервЬІй. СПб., 1892, стор. VI. 
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обсягом близь1ю 2000 сторінок досі, я«, до речі, й інші 
роботи Яворницьн.ого, не дістало ще всебічної належної 
оцінки. У дореволюційних відзивах на праці Яворниць:ко
го, присвячеві Запорожжю, впадають в око різні, іноді 
протилежні тлумачення (щоправда, в них було чимало 
і правильних зауважень) . Це видно хоча б при розгляді ре
цензій на д'Вотомне <<Запорожье в о-статках старинЬІ и nре
даниях народа)), <<Вольности запорожеких 'Коза.:ков>> і особ
ливо ва тритомну <<Историю запорожених казаков>>. Уже 
І том <<Истории ... >; rзуст·рінуто в ооиси. Недарма .в листі до 
В. Лукича Яворницький писав 13 Середньої Лзії: <<Не буду 
таїтись від Вас, що цю мою працю в Пет.рограді встріли 
(не всі, звичайно :кажучи) дУЖе неприязно, а чого воно та:к 
вийшло, я порядком і сам не розберу: може, від моєї спіш
ності, а може, і від того, що у нас люблять таки над чолові
ном познуща тись>> 1• 

Одні рецензенти оцінювали <<Историю ... >> цілком ІІози
тивно, інші- негативно, дехто тримався середини 2• В за
уваженнях крити:ків часто були ІІринциІІові розходження. 
Так, наnриклад, один ча-сопис називав Яворницького <<пиль
ним дослідником Запорожжю> 3, інший вважав його <<не 
представителем науки, а глашатаем славЬІ запорожской>> 4 • 
Або, с:кажімо, О. Лазаревський звинувачував автора в то
му, що нібито він історію Запорожжя відриває від історії 
України взагалі 5• Зовсім протилежне говорив Василь Лу
кич, який твердив, що в книзі <<історія :козаччини просту
дійована з широким обсягом та до:кладністю, на неї кинено 
світло з багатьох боків і розглянено у зв'язку з історією 

І ІЛ, 72/137. 
2 Про тритомну працю Яворницького див. рец. па І том: <<Ис

торический вестнию>, 1892, октябрь, стор. 262-263; «Русская 
мьІсль>>, 1892, кн. ІХ, стор. 401-402; <<Киевская старина>>, 1894, ІІІ, 
стор. 588-590. Рец. на ІІ том: <<Записки Наукового товариства 
ім. Шевченка>>, 1895, т. VIII, <~Бібліографію>, стор. 39-44; «Зоря», 
1896, ч. 6, стор. 118-119; <<Чтения в историчеСІюм обществе Несто
ра-летописца», 1896, кн. 10, стор. 2-23. Рец. на ІІІ том: <<Rиевская 
старина>>, 1897, ХІІ, стор. 76-81; «Записки Наукового товариства 
ім. Т. Г. Шевченка>>, 1897, т. XVIII, «Бібліографія>>, стор. 24-29. 

3 <<Записки Наукового тоnариства ім. Шевченка>>, 1898, т. XXVI, 
<<Бібліографія>>, стор. 25. 

4 <<Русская МЬІСЛЬ>>, 1892, кн. ІХ, стор. 401. 
5 Див. А. Л а з а р е в с к и й. <<История запорожеких козаков>> 

Д. И. Зварницкого. СПб. Том 1-й, 1892; том 2-й, 1895 ... - <<Чтения 
в историческом обществе Нестора-летописцю>, 1896, кп. 10, стор. 21. 
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Польщі і України, а ее дає студії ясність і повноту>> 1• Ре
цензент якраз і ставив у заслугу Яворницькому те, що той 
історію Запорожжя показує в тісному зв'язку з історією 
Унраїnи: <<Ся манера - не відокремлювати історію Запо
рожжя від історії України- вельми звертає на себе 
увагу>> 2• 

· Таких прикладів різнобою в тлумаченні однієї і тієї 
ж праці Яворницьного можна навести чимало. Це зайвий 
раз засвідчує, що дореволюційна історіографія не спромо
;-нна була правильно оцінити історичний доробок ученого. 
Візьмімо для прикладу рецензії хоч би того ж таки Лаза
ревського. Він (треба віддати йому належне) уважно, на
віть дуже уважно стежив за творчістю Яворницького. його 
перу належать відгуки майже на всі роботи вченого з істо
рії Запорожжя. І всі ці відгуки, як не дивно, були нега
тивними. Лазаревсьний, я:кий сам <<спеціальним досліджен
ням історії Запорізької Січі ... майже не займавсЯ>> 3, заки
дав Яворницькому, :котрий все своє свідоме життя присвятив 
<.:аме цьому,- незнання історії Запорожжя. Він нанівець 
звів значення двотомної праці <<Запорожье в остатках ста_ 
ринЬІ и преданиях народа>>, високо оціненої Франком:, Пи
нін.им, Сумцовим, заявляючи, що <<лучmую часть <<Запоро
жью> составляли многочисленнЬІе рисунки, преимущест

венно вещей запорожской стариньr» 4• Не будемо детально 
розглядати сутність критики Лазаревеького на праці Явор
пицьного з історії Запорожжя. Безперечно, деякі заува
ження мали свій сенс, хоч, ян справедливо зазначає 
n. г. Сарбей, (<Методичні хиби, які Лазаревський помітив 
У nрацях Еварницького, властиві в певній мірі також бага
тьом працям самого Лазаревського, особливо тим, що опуб
ліковані в остапній період його життя, тобто у 80-х роках 
ХІХ ст.>> 5• Справа в тому, що сам Лазаревсь:кий, на від
міну від Яворницького, іншими очИма дивився на Запо
розь:ку Січ. Якщо ЯворницьRий вважав Запорожжя про-

1 Н а с и л ь Л у н и ч. Д. 3варницкий. История запорожеких ко-
3<1.1\оn. Том второй. В Петербурзі, 1895 ... - <(Зорю>, 1896, ч. 6, 
стор. 118. 

2 Там же. 
3 В. Г. С а р б е й. Історичні погляди О. М. Лазаревського. Вид

во АН УРСР, R., 1961, стор. 88. 
4 <(Чтения в историческом обществе Нестора-летописца>>, 1896, 

ІНІ. 1 О, стор. 4. 
5 В. Г. С а р бе й. Історичні погляди О. М. Ла3арсвськоrо, 

стор. 89. 
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гресявним явищем протягом усієї історії його існування, 
то Лазаревсь:кий <<та:к і не зумів до :кінця вияснити 
прогресивну роль Запорізької Січі в історії унраіпського 
народу. До оцінки ролі Запоріжжя Лазаревсь:кий nідійшов 
обмежено. Визнаючи прогресивність Запорізь:кої Січі, ук
раїнського козацтва в боротьбі проти зовнішніх ворогів 
у XVI-XVII ст., Лазаревський ігнорував прогресивну 
роль, яку на протязі всієї своєї історії відігравало Запоріж
жя в боротьбі у:країпського народу проти феода~ьно-крі
посницького гніту>> 1• Якщо Яворницький у своїх працях 
з історії Запорожжя ставив інтереси простих :козаків, на
роду на першому плані, то Лазаревсь:кий, навпаки, <<ігно
рував інтереси козацької голоти, що становила основну 
масу населення Запорізької Січі, а вузько класові інтереси 
експлуататорської верхівки він видавав за інтереси всього 
Запоріжжю> 2• Я:кщо Яворницький послідовно відсто.ював 
думку, що Запорожжя було nрогресивним явищем в істо
рії не тільки України, а й Росії~ що воно було пристанови
щем для гноблених, <<в-сегдашним протестом nротив насилия 
и рабства в ка:кой бьт то ни бЬІло форме>> 3 за весь період 
свого розвитку, то Лазаревський дивився на Запорозьку 
Січ в останній період її існування як на негативне явище 
і дотримувався тієї думки, що :козаки в цей час займалися 
грабіжництвом і розбоєм. 

Принципово розходився Яворницький з Лазаревським 
танож у поглядах на ліквідацію Запорозь:кої Січі. <<Глав
пейшею nричиною уничтожения Запорожья, - на його 
думку,- бьІло то обстоятельство, что весь строй запорож
еного войска с его широ:ко демонратичесними началамп не 
nодходил: к коренному строю Великой России>> 4• Це ж са
ме, але в іншій формі, писав він і раніше, ще 1887 р.: 
<< ... та:кие поряд:ки, само собою разумеется, не согласовьІ
вались с общим государственнь1м строем, и в зтом-то со
стоит главная и существенная причина уничтожения 

Запорожью> 5• 

1 В. Г. С ар б ей. Історичні погляди О. М. Лазаревського, стор. 
95-96. 

2 Т а м ж е, стор. 94. 
3 Див. Д. И. З в ар ни цк и й. Архивнь1е материалЬІ для исто

рии Запорожья.- <<:Киевская старина>>, 1886, VII, стор. 520. 
4 Д. И. З в а р н и цк и й. Главнейшиє мо:менть1 из истории 

запорожекого козачества.- <<Русская ммсль>>, 1897, январь, стор. 114. 
Д. И. З в ар ни цк и й. Последний ноmевой атаман Петр 

Иванович :КалнЬІmевский. НовочеркассІ<:, 1887, стор. 2. 
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О. Лазаревський у рецензії на статтю Яворницького 
<І Главнейшиє моментьІ из истории запорожекого нозачест
ва>> (вступна леRція, прочитана в Мосновському універси
теті в жовтні 1896 р.) вважав визначені Яворницьким 
причини знищення Запорозької Січі <<очень странньІмю>: 
<1 У :казав зти причинw, г. Зв[арницк]ий ни слова не говорит 
о том, что в XVIII в. историqеская роль Запорожья уже 
nЬІЛа СЬІГрана ... >> 1• 

Якщо Яворницький засуджував знищення Запорожжя 
І~атсриною ІІ, то ЛазаренсЬJш:й, навпаки, вбачав у цьому 
3аІЮномірний історичний акт. Рішуче не nогоджував
сл Яво·рницьки'Й щодо цього і >З СкальRовським. Вивча
ючи документи, nов'язані з останнім nеріодом існування 
Запорозької Січі, він писав НовицьRому: <<Сколько -здесь 
JІицемерия, ханжества и вместе с тем грубого насилия, 
бессердечности! Сердце обливается Rровью при виде тех 
несправедливостей, RоторьІе испьІтьІвали злосчастнЬІе за
порожцьІ <<от милоссрдной неньRю> ... Несколько раз порЬІ
вадся я изорвать в клочки и самую бумаrу, на которой 
написань! актЬІ, но желание предать <<милостивьІе дела>> 

потомству останавливало меня. С зтим вместе воспитал 
н у себя непримиримую ненависть и к господиву истори:ку 
<<Новой Сечи>> СRальковскому. ПодлЬІй холоп! .. >> 

Своїм змістом останні рядRи дуже нагадують відомі 
шевченківські рядки з <<Холодного яру>>, оорЯJМовані та
кож проти СRальковського. 

Отже, ·зважаючи на те, що погляди ЛаааревсьRого на 
ЗапорозьRу Січ у багатьох питаннях не збігалися з погля
l~ами ЯворницьRого, більше того, навіть були різко проти
пежними, став очевидним, що відrуRи Лазаревсь:кого на 
історичні твори· Яворницького у багатьох відношеннях не
справедливі. А проте вони задавали тон і створювали на
вноло ЯворницьRоrо певну суспільну думRу ЯR про вченого. 
Учепий вже не ві,рив у свої сили і, розчарований, не рисR
nув писати lV том історії запорозьких RозаRів, матеріал 
~ля ЯІ\Оrо підбирав уже давно і який повинен був обійняти 
Історію ЗапорозьRої Січі від 1734 р. і до кінця її існуван
нл. Відтепер істори:к майже повністю переключається на 
художні твори, на фольклорно-етноrрафічну та ле:ксико-

~----

1 А. Л[ а з арев сІ\ и й]. «Главнейшие :момевтм из истории за
fаРОЛ{ского козачества>~ Д. И. Зварвицкого ... - <<Киевская старина)), 

97, М 3, <<Библиографию>, стор. 86. 
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графічну діяльність. <<Пиши, не нривлячи душею,- просив 
він на початку 1898 р. свого доброго друга, лінаря й поета 
_Кесаря Білиловсьного, надсилаючи тому рукопис своєї 
щойно закінченої повісті <<Максим Вітряю>,- бо враще ме
ні тепер же спалити мою працю, ніж надрувувати та тоді 
читати над собою глум та посміх людський, як оце я про
читав у <<:Киевской старине>> (див. кн. 1897 ро:ку, грудня) 
на 3-й том моєї <<Истории запорожених ІЮЗаІ{ОВ>> все тоrо 
ж таки Лазаревського ... Знаю я, добре знаю, що у мене 
голова не історична і що я пішов о всі не по тому шляху, 
який собі вибрав ще студентом на другому курсі. Знаю ... 
а все ж тани гірко читати про себе те, що люди назива
ють тебе <<скорботною главою>>, обертають всі праці твої 
в ніщо й тим відбирають від тебе всі твої сили, всю твою 
енергію, весь твій дух. Понуmтувавmи такого солодного 
гостинця, я вже не рад і тому, що заніс одну ногу на про
фесорську нафедру, я вже нехотя іду в аудиторію і вже 
сам на себе дивлюсь ян на убожество ... От ноли я пізнав 
самого себе! Пі•знав! .. та тільни трохи пізно ... >> 1• 

І дійсно, з цьоrо часу він уже нічого солідного з історії 
Запорожжя не створив, янщо не брати до уваги збірник 
доІ\умептів <<Источнини для истории запорожених козанов>> 
та роботу <<По следам запорожцев>>, яна 1897 р. уже була 
готова. В тому ж таки 1897 р., паназом від 29 листопада, 
направленим ректору Московського університету, Варшав
ська казенна палата надала Яворницькому за вислугу ро
ків чин надвірного раднина. 

1898 р. після складних цензурних митарств у Петер
бурзі виходить згадана вище праця <<По следам запорож
цев>> 2• Книга ця, як і <<Запорожье в остатRах стариньІ 
л nреданиях народа>>, цікава не тільRи для істори:ків, етно
графів, а й для фольклористів, філологів. Це своєрідний 
історипо-белетристичний твір у формі дорожніх нотатоR, 
nересиnаний багатющими і різножанровими фольклорни
ми заnисами, які вростають в оповідну манеру автора, 

а тююж гумористичними епізодами і сценками, що відоб
ражають споконвічну мудрість та гумор простого народу. 

Подорожуючи коjнноrо літа по Україні, Яворницький 
сnілкувався з простими людьми, вивчав їхні звичаї, побут, 

---
І ІЛ, 72/163. 
2 Д. И. З в а р н и цк и й. По следам запорожцев. СПб., 1898, 

стор. lV +324. 
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мову. Ось чому в передмові автор застерігає, що всі зобра
жені в книзі <<типьІ, сценЬІ, встречи и приключения не 

ИЗМЬШІЛеНЬІ ИМ, а ВЗЯТЬ! ПрЯМО С натурЬІ, ВЬІХВаченЬІ ИЗ 

действительной жизни. Если тут и сделань1 кюше-либо из
менения, то только в отношении действующих лиц и назва
ний сел и деревень>>. Далі в передмові зазначено, що при
дбані під час цих мандрівок наукові матеріали ( археоло
гічні, історичні, етнографічні) опубліковані у відповідних 
працях, а <<живЬІе типЬІ, сценЬІ и приключенил изображе
ньІ им в настолщем труде>>. 

Книжка вийшла з друку в березні 1898 р. Але в зв'язку 
з тим, що значна частина її написана <<малороссийским 
наречием>> та через наявність у ній антицерковного фольк
лору, вона була на довгий час затримана цензурою. Багато 
довелося донласти зусиль, пони її вдалося вирвати, як 
писав Яворницький, <<із пасті зуавИ>>. Лише через півроку, 
у вересні, книга побачила світ. 

У Москві активізується і літературно-громадська діяль
ність Яворницького. Цьому значною мірою сприяють ділові 
зв'язки з літературно-мистецькими колами Москви, участь 
у літературних вечорах, дискусіях. Найчастіше Яворни
цький відвідував вечори відомого на той час педагога 
Д. І. Тихомирова-видавця журналів <<Детское чтение>> 
і << Педагогический ли стою>, реданцін яких, за свідченням 
сучасників, була в 90-х ронах осередком літературного 
життя Моснви. В цих журналах Яворницький виступав .• 
з популярними статтями про запорозьких :козаків та делки
ми фольклорнимІt публікаціями. Згодом, 1902 р., у виданні 
Тихомирова · вчений надру:кує цілу серію портретів зап о- · 
розьRих гетьманів- Зборовського, Свирговського, Ружин-
сь:кого, Під:кови, Н.осинсь:кого та ін. · 

Щосуботи Д. І. Тихомиров влаштовував у себе літера-
. турні вечори. Тут збиралися письменни:ки, журналісти, ху- · 
дожни:ки, критини, артисти, винладачі університету, вчи
телі. <<Общественная жизнь, административнЬІе сюрпризЬІ, 
вопросьІ литературьІ- все имела здесь свои откликю> 1,

згадував пізніше учасник цих зустрічей російсьRИй пись
менник М. Д. Телешов. Ці зібрання відвідували й та:кі · 
відомі культурні й громадські діячі, як В. І. Немирович
Данченко, Т. Л. Щепкіна-RуперниR, брати Юлій та Іван 

1 Н. Те ле m о в. ИзбраннЬІе сочинения в трех томах. Т. ІІІ, 
Записн:и писателл, М., 1956, стор. 20. ,. 
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Буніни, поет-перенладач І. Бєлоусов, письменник К. М. Ста
нюкович, поет і журналіст В. О. Гіляровсьний, т~ритик 
А. М. Скабиченський. та багато інших. Постійним учасни
:ком таких зустрічей був і Яворницьт\ий. Як розповідає 
:М. Телешов, він часто брав участь у художній частині 
вечорів. Його виступи як чудового читця-денламатора, 
пп овідача наристувалися великим успіхом. << Ч тецов бьІло 
немало,- писав згодом Телешов,- но в nамяти осталея 
только один, профессор 3варницкий Дмитрий Иванович, 
правовервьІй украинец, с весельтми запороженими расска
:зами, которьш я слушал, бьтвало, всегда с удовольствием>> 1• 

3 задоволенням, ян згадує Володимир Гіляров:ськи.й, 
слухав розповіді Яворницького про Запорожжя і Лев Ми
т~олайович Толстой, з яким Яворницький. бачився не раз. 
У книзі <<Друзья и встречи>>, де В. Гіляровський розnо
нідає і про те, ян ·він разом 'З Яворницьним ходив до Тол
стого додо'Му, є між іншим таке місце: 

<<Мьт вошли в кабинет. Лев Николаевич встал скресла, 
поднял рут~и кверху и, ульІбаясь, сказал: 

- Вот они, заnорожцЬІ! 3дравствуйтеІ 
Мьт просидели более часа. 3варницкий заинтересовал 

Льва Николаевича своими рассназами о Запорожье. Леn 
Николаевич, в свою очередь, nриnоминал .о своей жизни 
у гребенених казаІюв, а [JOTOM разговор nерешел на духа~ 
боров и штундистов. Последних 3варницкий знал очень 
хорошо ... » 2• Д. І. Яворницький схилявся nеред талантом 
<<nсли1юго писателя земли русской>>, ян називав він Тол
стого. Пізніше вчений надрукував цікаві спогади <<Моя 
перша зустріч з Л. Толстим>> 3• 

Особливо зблизився Яворницький в Моснві з Гіляров
ським та з Телешовим. Як згадує останній, він часто при
їздив до нього додому разом з Тихомировим, з дитячим 
письменником М. О. Соловйовим-Несмєлови:м:. У Телешова 
згодом . теж почав організовуватись невеликий літератур
ІІий гурток, переважно з молоді, яний nізніше відіГрав не 
другорядну роль у створенні знаменитої <<Московской ли
тературной средьп>. іН~ивучи в Москві, Яворницьний не міг 

1 11. Т е .1r е шо в. Избрапньхе· сочинения в трех томах. Т. ІІІ. За
nисн:ІІ писателя. М., 1956, стор. 19. 

2 В. Г и л я р о в с к и й. Друзья и встречи, <<Советский писа
те.тrь>>. М., 1934, стор. 11-12 . 

. 
3 Див. Д. І. Я в ор ниць ки й. Мол перша зустріч а Л. Тол

ст~.- <<Життя й революцію>, 1928, стор. 74-82. 
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також не відвідувати і Московського літературно-худож
нього гуртка (офіційно відкритого 1899 р.) , нуди, за спо
гадами Телеіпова, нерідко приходили видатні анторки. 
Г. Федотова, М. Єрмолоnа, письменники С. Скиталець, 
О. Серафимович, М. Горьний, В. Вересаєв, О. Купрін. 
Л. Андрєєв, Д. Мамін-Сибіряк, а також А. Чехов, В. Коро
ленко, М. Гарін-Михайловський та інші. 

Московське літературне оточення залишило помітний 
слід у творчій біографії вченого. Воно стало одним з по
штовхів до того, що саме в Москві, десь у кінці 90-х ронів, 
Яворницький паралельно з науковою і викладацькою робо
тою в університеті починає писати великі художні твори. 
Протягом 1897-1898 рр. створено nерший варіант nовісті 
<<Максим Вітряк», що пізніше надрунована nід назвою. 
<<Наша доля- божа волю> в журналі <<Rиевс:кая старІ~ню> 
( 1901 р.). В кінці 900-х років завершено і повість <<За чу
жий гріх>>. 

Активну участь бере Яворницький і в літературному 
альманасі <<Складка>>, що виходив у Петербурзі під редак
цією Кесаря Білиловсь:кого. Він радив Білиловському ви
могливіше підбирати матеріал до <<Складкю>, щоб не по
трапляли туди вірші випадкові, малохудожні й нецікаві, 
якими <<сІюріш верх у труби затикать, а не в народ пус
кать: ані іскрини поезії, ані слова, ані мислі! .. >> 1 На дум:ку 
Яворницького, слід уважніше поставитись і до художнього 
оформлення альманаху. Для цього він пропонує Білилов
ському залучати до ілюстрування «Складки» визначних 
художників, наприклад О. r. Сластьона, <<ЯКИЙ має високу 
душу і гаряче серце, що щиро і беззавітно любе свою 
Україну>> 2 , а також І. Ю. Рєпіна. <<Малюнон Рєпіна,- пи
сав Яворницький, надіславши свій нарис <<Поездка на пе
пелище Чортомльrцкой Сичю>,- придасть твоїй <<Складці>> 
велику силу,- і ти не одходь од Іллі Юхимовича, аж поки 
не получиш малюнок у свою правицю>> 3• В <<Складці>) дру
кувався і дея:кий фольклорний матеріал, зібраний Яворни
цьним, зо:крема <<Присказка до нюхарей>> 4• 

Ру:кописи своїх художніх творів, написаних у Москві, 
Яворниць:кий надсилав для зауважень тому ж та:ки Біли-

І ІЛ, 72/145. 
2 Там же, 72/146. 
3 Там же. 
4 «Складка>> (альманах). С.-Петербург, 1897, стор. 116-121. ·. 
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ловському в Петербург, а в Москві давав читати Ф. Rop
rny, з яким ділився своїми творчими планами. До речі, ос
танній був високої думки про художні твори Яворницького. 
В одному з листів до Білиловсь:кого Яворницьний розпові
дав: <<Був оце я на днях у Ф. Євг. Rорша і прочитав йому 
по чорновим арнушам <<Максима Вітряна>>. Rорш прямо
таки зані·мів од мото <<Вітряка» і сказав мені таке, що будь
то він баче нову зорю в у:країнсьІ\ЇЙ літературі ... Я знаю, 
що старий Ropm і дуже люб'язний, і дуже палкий чоловік, 
а все ж таки, слухаючи його, я хотів би довести до кінця 
<<Вітряню> і уже цілком надрукувати його>> 1• 

Деколи Яворницький наїжджав до Петербурга з лекці
ями про запорожців, а також щоб попрацювати в архівах 
і :книгосховища~. Тоді він бачився зі своїми петербурзьки
:м:и друзями, зокрема і 3 Рєпіним, іноді на запрошення ху
дожнина зупинявся в нього дома. <<Дороrой Дмитрий Ива
нович,- писав якось Рєпін Яворницькому.- Я очень, очень 
рад, если Вь1 осчастливите мои казеннЬІе хоромь1 Вашим 
бесподобньІм чтением, в обществе любезнь1х наших земля
ков. Я бь1 просил Вас, если у Вас не предположител рань
ше где-нибудь- прямо :ко мне с nокзала и остановиться 
на ато время у меня. ВЬІ, кажется, человек покладистЬІй. 
Ваш И. Ренин>> 2• І надалі Яворницький не раз зустрічав
ся з великим російським художником і не пориваІВ з ним 
зв'язків. 

Виявляючи великий інтерес до питань образотворчого 
мистецтва, Яворницький у цей час підтримував дружні кон
такти не тільки з Рєпіним, а й з іншими українськими і ро
сійськими художниками. Своєю романтичною закоханістю 
в запорожців він заохотив не одноrо художинна до відтво
рення героїчних сторінон Запорозької Січі. Його впливу 
зокрема зазнали С. Васильнівський, М. Самокиш, М. Струн
нінов, О. Сластьон, не Rажучи вже про І. Рєпіна. 1885 .р. 
в статті про Васильківського він радив молодому початку
ючому художникові: <<БлагороднЬІй сь1н Украйньт, трудись, 
и благодарвал мать воздаст тебе старицею! Благодарнее 
РодпЬІх сюжетов не может бь1ть в науке и иснусстве. Но пе
ренесись от настояІцего в далещ)е прошлое твоей родинь1, 

І ІЛ, 72/164. 
2 Лист Рєпіна до Яворницького від 9 лютого 1897 р. (пеопублі

Rоваnий). Зберігається в рукописному відділі Третьл:ковсь:кої га
лереї. 
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и ть1 найдешь там и вдохновение, и богатейmий материал 
для твоей художественной кистю> 1• 

І порада ця не залишилась без уваги. Згодом худож
ник наnисав такі картини, як <<Запорожець на розвідці>>, 
<<Козаки в с·теnу>>, <<Похід нозю\іВ>>, <<Вибори полковником 
Мартина Пушна ря>>. 

1900 р. в Петербурзі спільними зусиллями Васильків
ського, Самокита і Яворницького видано альбом <<Из унра-. 
инской стариньІ)) 2• Альбом мав подати в художніх зразнах· 
українську старовину, переважно нозацьку, побут, воєнні 
дії та історичних осіб, бо запорозькі козаки, як підкреслю
валось у nередмові до альбома, <шо справедливости заслу
живают того, чтобм все их деяния представленьІ бьши 
в обстоятельной, живой и художественной истории, а их 
военньІЙ и до машний бмт, как и главнейшиє историчесние 
деятели их, бь1ли изображенЬІ в нагляднь1х образах и худо
жественньІх иллюстрациях>>. 

Альбом складався з 21 акварельного малюнка Василь
ківсьного (серед них портрети Богдана Хмельницького, 
Петра Сагайдачного, Івана Гонти, Сковороди, хорунжого, 
писаря військового, декілька типів козаків та ін.); навноло 
акварелей - віньєтни Самокиша, виконані пером, тушшю, 
що переважно доповнювали основний малюнок або перегу~ 
кувались з ним: (епізод взяття Умані, писарські причанда
ли, проводи козака у військо, козацькі рушниці, шаблі, 
списи, пістолі, ятагани, порохівниці, суд над злочинцем 
у Запорожжі та ін.). Пояснювальний те:кст Яворницького 
(російською і французькою мовами) обіймав 20 статей, на
писаних зі справжнім натхненням, і містив багатий етно
графічний матеріал з життя і побуту заnорожців. Це, 'між 
іншим, відразу помітила <<Киевская старина>>. <<Там, где 
речь идет о запорожцах,- писала вона,- там автор явля

ется на вь1соте своей задачи, и его очерки блещут яркостью, 
живостью, знаниєм предмета и любовнмм к нему отноше
ние:м>> 3• На альбом <<Из украинской стариньІ>> з'явилося 
чимало відгуків. І це зрозуміло: такого видання ще не бу-

І <<Rиеnсная старина>>, 1886, І, стор. 187. 
2 Из унраинсной старинЬІ.-Lа petite Russe d'autrefois. Рисунки 

аr\адемиrюв С. И. Васильновеного и Н. С. Самокиша. Пояснитель
пьrй тенет профессора Д. И. 3варницного. Издание А. Ф. Mnpr~ca. 
С.-Петербург, 1900, стор. 100 + 22 таблицьr. 

з Ш. Л. Иа унраинской стариньr ... - <<Киевсная старина>>, 1~00, 
июв:ь, <<Библиографию>, стор. 159. 
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ло. Якщо не зважати на художній додаток до <<Летописного 
nовествования о Малой России» Рігельмана, а також на 
:кілька ілюстрацій у книзі <<Исторические деятели юго-за
падной Россий» Антоновича і Беца, то це було перше окре
ме художнє видання української старовини. Про це говори
ли і самі автори, і рецензенти (крім <<Киевской старинЬІ>>, 
на видання відгукнулися <<Літературно-науковий віснию>, 
<<Русская МЬІСЛЬ>>, <<Записки Наукового товариства 
ім. Т. Г. Шевченка>> та газета <<Хуторянию>). 

Зауважимо, що Яворницький не зовсім був задоволений 
малюнками Васильківського, вважаючи, що не 'Всі вони ре
алістичні. Саме цим пояснюється його тривале зволікання 
з написанням текстової частини до альбома. Деяку істо
ричну прагматичність, нетиповість зображення малюнків 
Васильківського помітив і Гнат Хоткевич 1, і рецензент із 
<<Киевской стариньн>, хоч обидва були високої думки про 
альбом у ці.лому. Рецензент із <<Записок Наукового това
риства ім. Т. Г. Шевченка>>, котрий виступИв під криптоні
мом <<0. Г.>> 2, характеризуючи видання, дотримувався ін
шого погляду: він вважав, що Хоткевич дуже переоцінив 
альбом, проте сам на аналізі альбома з мистецького боку ne 
зупинявся, а звів свої зауваження тільки до критики тек
стової частини. Суть цих зауважень полягала в тому, що 
рецензент, як видно з усього, не поділяв поглядів Яворни
цького в деяких питаннях з історії, вважs.ючи зокрема, що 
останній стоїть в характеристиці козаків <<на общерусьнім 
становищі>>. Особливо не влаштовувало рецензента позитив
не ставлення Яворницького до возз'єднання 'України з Ро
сісю. 3 приводу цього він іронічно заявляв: <<Але пощо 
входить в політичне сумління д. автора>> 3• Не сподобались 
автору рецензії і правдиво визначені причини селянсько
rюзацьких повстань часів Богдана Хмельницького, які 
Яворницький справедливо вбачав у жахливому соціально
енономічному і релігійному гнітові українського народу 
з боку nольських паніn і шляхти. Рецензент вдавався й до 
відвертого глузування. 

І Див. r на т х от ке вич. 3 Російської "України.- <<Літера
турно-науковий вісвию>, 1900, кн. VIII, стор. 122. 

2 О. Г. Из украинской старппьт. - La petite Russe d'autrefois. 
<<3апиСІ{И Наукового товариства ім. т. r. Шевченка>>, 1901, кн. 1, 
стор. 13. ' 

з <<Записки НауІШВОГО товариства ім. т. r. Шевченка>>, 1901, 
І\ІІ. 1, стор. 14. 
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Всі інші крптини загалом вважали появу альбома «Из 
унраинской стариньн> цінним надбанням в унраїнській мис
тецьRій літературі, на той час таній бідній ілюстраціями 
з історичноГо минулого України 1• Цінним виданням вва
жають альбом і радянські мистецтвознавці. 

Якщо вже говорити про вплив Яворницького на худож
ників, то чи не найбільше зазнав його ~І. І. Струнніков 
(1871-1945), талановитий російський і ухраїнсь:кий ху
дожник, згодом заслужений діяч мистецтв РРФСР, яхий 
волею долі (сам виходець із бідної родини) опинився 
в Мос:кві, що дало йому можливість 1892 р. стати вільним 
слухачем Мос:ковсь:кого училища живоnису, скульптури 
і архіте:ктури 2• Не маючи матеріальних засобів, Струннікоn 
дея:кий час жив у Володимира Гіляровського, з яким Явор
ниць:кий давно приятелював і часто бував у нього дома 3• 

І письменник, і .історик допомагали талановитому початків
цю матеріально, Під безпосереднім впливом Яворницького 
Струнні.ков, як і Рєпін, не раз звертався до· теми Запорож
жя. Вплив Яворниць:кого на Струннікова-учня був настіль
ки значним, що вже в училищі він намалював <<Портрет 
запорожцю> ( 1899). Тільки знаючи виняткові стосун.ки Рє
піна і Яворницького, можна зрозуміти, чому Струнвікову 
пощастило 1901 р. потрапити в Академію художеств у Пе
тербурзі та ще й у майстерню Рєnіна. За таку допомогу 
Струннікоn залишився вдячний Яворниць:кому все життя. 
його листи до вченого (без винятку) підписані не інакше, 
як <<Искренне благодариьІй и преданньІй Вам>>, <шреданнЬІЙ 
и любящий Вас>>, <<искренно, Ваш преданньІЙ>>. 

Переїжджаючи на "навчання у Петербург в Академію 
художеств ( 1901 р.), Струнні :ко в на прощання та із почуття 
сердечної приязні до Яворницького намалював на дверях 
його кімнати (у Москві вчений жив у будинху О. Бахру
шина) картину <<Козак в бою>>, половина якої (верхня 
частина) зберігається зараз у Дпіпропетровсь:кому історич
ному музеї ім. Д. І. Яворницького 4• 

1 Див. <<Киевская старина>>, 1900, VI; «Руссr\ая МЬІСЛЬ>>, 1900, 
.N2 12; <<Хуторянию>, 1901, .N'~ 46. 

2 Життя і творчість Струнвікова ще мало досліджені. Можемо 
назвати тільки статтю Н. Родзіна <сТворчесrво Н. И. Струннико
ва>>. - <сИскуество», 1963, М 5, стор. 36-42. 

3 Т а м ж е, стор. 37. 
4 Незвичайна історія цієї картини. Rоли Яворницький пере

їжджав із Москви до J\атеринослава, то, природно, захотів забрати 
з собою і намальований Струнніковим портрет-двері <<RoзaR в бою>>. 
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Восени 1901 р. Струннінов повідомляв Яворницькому 
в Москву: <<А я, как обещал, непременно скопирую к пас
хе Сир ка, ак рождеству постараюсь, если успею, сделать 
8'СRИЗ из запорожской жизни 1 и пришлю Вам>> 2• Десь 
у 900-х роках намальовано картину <<Запорожець напідпит
ну>> (205Х 104 см) і віддано у дарунок Яворницькому. В да
рунок історик одержав й <<Портрет запорожцю> ( 1907), 
написаний з прославленого українського спортсмена 
І. М. Піддубного. Портрет дей зберігається зараз у Дніпро
петровському історичному музеї ім. Д. І. Яворницького. 
Між іншим, дехто вважає цей портрет за оригінал і визна
чає дату його написання 1911 р. Проте таке твердження не 
відповідає істині. Насправді <<Портрет запорожцю> - це 
копія з портрета І. М. Піддубного, зроблена спеціально для 
Яворницького і стилізована під запорожця (оселедець, ша
ровари). Оригінал портрета Струннінов віддав І. М. Під
дубному. <<Дорого й Дмитрий Иванович,- писав Струнніко в 
29 травня 1907 р., після того, як вчений одержав копію.
Очень рад, что портрет Вам повравился. Я Вам послал ко
пию с изменением, а оригинал находится у И. М. Поддуб
ноrо, паписан он с натурь1 и лучше, чем ІЮпия. На ориги
нале он без чуба, усь1 закручень1, трико вместо штанов. 
Только одна грудь на Вашем портрете осталась без 
иамевений. Рост на обоих .порт.ретах натуральвьІЙ>> 3• 

Ще більше заприятелювали Друзі, коли СтрунніІюв пе
реїхав на Україну. 1919 р. художник написав клеєвими 
фарбами величезне панно (близько 4 м. в квадраті) <<Запо
рожець>> (·з бандурою), у якого люлька завбільшки <<з ма-

Проте госnодар будинку запротестував, аргументуючи це тим, що 
дворі- його власність. Як уже справа дійшла до суду, судді при
~mли до такого рішення: розпиляти картиву па дві рівні частини 
1 nоділити її :між претендентами жеребкуванням. Яворницькому, 
на щастя, дісталась верхня частина картини. Ця половина й до
тепер зберігається в :музеї у Дніпропетровську. (Див. К. Ч е р е в-:
к о в. Картина на две ри. - <<Огонею>, 1958, :май, М 21, стор. 32). 
Стаття ця написана за спогадами сторожа Дніпропетровського іс
торичного музею ім. Д. І. Яворницького М. Я. Білого, який чув 
цю розповідь з вуст самого Яворниць:кого. В статті є ряд неточнос
тей. Так, у ній помилково твердиться, що вся ця історія відбулась 
У Петербур3і. Насправді це було в Москві. (Див. та:кош Н. Род
з ин. Творчество Н. И. Струнникова.- <<Ис:кусство•>, 1963, .N2 5, 
стор. 42). 

1 Що це за ескіз, встановити не пощастило. 
2 Дніпропетровський історичний музей ім. Д. І. Л~орницького, 

n-70, к-15. 
3 Там же, п-70, к-6. 
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ленький самовар>>, а також три акварелі <<3а~орожці>> 1 • Все 
це було переслапо Яворницькому в Катеринослав. Того ж 
1919 р. Струнніков виявив бажання працювати разом 
з Яворницьким у музеї над темами із Запорожжя і мав на
мір навіть заснувати спеціальну художню майстерню. 
3 цього приводу він писав Яворницькому: <<С Вашей помо
щью хотел бьт я открьтть в Екатерипославе художественную 
мастерскую <<Исторического бьтта запорожцев>>, иметь уче
ников по своей специальности и работать для Вашего му
зея - картиньт из жизни запорожцев, портретьт знамени

тьтх запорожцев и стенопись в зданиях, одним словом, 

работать (все относящее[ся] к 3апорожью) под Вашим 
главнЬІм руководством, по Вашему усмотрению и на Ваши 
темЬІ. Название мастерской дадите ВЬІ по Вашему жела-
1ІИЮ>>2. Навесні 1919 р. Струнвікон з родиною переїхав до 
Катеринослава, проте заснувати таку майстерню не пощас
тило. Художник деякий час працював у музеї разом з Явор ... 
ницьким, тоді ж ( 1920 р.) він виконав стінопис на тему 
<<Тарас Бульба з синами» 3 у будинку вченого 4• В тяжкий 
час розрухи й голоду Яворницький прийшов на допомогу 
Струннікову, влаштувавши його вчитеЛем малювання все
лі Біленькому на Катеринославщині. Моральна і матері-

" альна допомога талантам з народу, активний, цілеспрямо
ваний вплив на них- характерна риса діЯльності Явор
ницьІюго. 

Вболіваючи за розвиток української культури, вчений 
був не тільки <<глашатаєм слави запорозьтшї>>, а й пропаган
дистом української літератури, культури. Є, наприІ{Лад, 
відомості, що в 900-х роках гуртнові українських студентів 
у Москві друкарня і книгарня Наукового товариства 
ім. Шевченка у Львові висилала через Яворницького укра
їнські книжки, бо інаюпе б їх не пропустила цензура. Саме 

1 Дніпропетровський історичний музей ім. Д. І. ЯnорницЬІюго, 
п-70, к-8. 

2 Там же, п-70, к-7. 
3 Інші п'ять настінних картин на теми із Запорожжя викона

ні, .як твердить науковий співробітник музею О. М. Огризкіна, ху
дожни:ком Т. Т:каченком теж 1920 р. Під час Великої Вітчизняної 
війни будинок Яворниць1юго було пограбс:.вано і зруйновано фа
шистами, а настінний розпис забілено вапном. В 1962 і 1964 рр. 
працівники київських реставраційних майстерень реставрували 
стінопис. 

4 Тепер у цьому будинку меморіальна кімната-музей Д. І. Явор
ницького. 
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завдяки Яворницькому встановлюються творчі контакти 
між Михайлом Ноцюбинським і російським перекладачем 
та поетом Іваном Бєлоусовим, з яким Яворницький часто 
бачився на літературних зустріqах і ЯKOJ\.fY багато і хороше 
розповідав про талановитого українського письменника, ра
дячи Бєлоусову перекладати його твори на російську мову, 
<<Я думаю, Вьr удивились, получивши от меня книЖку моих 
стихав,- писав Бєлоусов Коцюбинському на початку 900-х 
років, надсилаючи письменнику збірку своїх поезій.- Мне 
u Ва,с говорил Д. И. 8варницкий,- ·мой добрьrй ·знакомЬІй, 
с которЬІм я редкий день не вижусь ... »1• Відомий перекла
дач Шевченкової nоезії nросив у Ноцюбинського що-небудь 
із йоrо творів для дітей, щоб перекласти на російську мову. 

Треба сказати, що, працюючи в Москві, Яворницький 
uссь час мріє влаштуватись де-небудь на Україні. Вже на
ступного року після переїзду до Москви він писав: <<Всі 
:мої думки на Україні: де б його і як би його осісти на Ук
раїні, чи в Полтаві, чи в Чернігові, чи в Житомирі, чи в Ки
шиневі, чи в Кам'янець-Подільському ... >> 2• Історик весь час 
підтримував тісні зв'язки з літературною та науковою 
громадськістю України- письменниками, композиторами, 
етнографами, видавцями, істориками, мовознавцями, артис
тами, вченими. Його творчі контакти мали широкий діа
пазон. Серед тих, ного вчений глибоко поважав, з ким 
спілкувався, були і Микола Лисенко, і Михайло Комаров, 
і Василь Лукич, і Борис Грінченко, і Михайло Ноцюбин
ський, і Панас Саксаганський, і багато-багато інших. 

Не 11ереривалась у ці роки і фольклористична, археоло
гічна та етнографічна діяльність. Щороку влітку Яворни
цький подорожував по Україні, виступав з лекціями про 
запорожців, брав участь в археологічних розкопках, збирав 
пародну творчість, цікавився побутом народу. На цей час 
nів був уже широко відомим істориком запорозького ко
зацтва, автором цікавих історико-фольклорних робіт та ба
гатьох напівбелетристичних статей про подорожі на колиш
ню Запорозьку Січ. Його добре знали і як ревного збирача, 
оборонця та цінителя історичних пам'яток. 

j\ 1 Фонди Чернігів~ькоrо літературно-меморіального музе!? 
·І. М. Rоцюбинськоrо, шв . .М 750. "Уривок з· листа вперше опуб.;п
І\~ваний М. Грицютою в розвідці «Михайло І\оцюбипський у сло
в янських літературах>>. <<Наукова думка>>. К., 1964, стор. 15. 

2 ІЛ, 72/153. 
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4 березня 1901 р. Михайло Коцюбинський звертається 
до Яворпицьного з проханням надіслати до альманаху 
<<Дубове листю> (збірника в пам'ять П. Куліша) матері
ал - <<чи свої згадки з подорожі, чи відповідну статтю істо
ричного змісту українською мовою>> 1• Такі листи були на
діслані М. Коцюбинським не тільки Яворницькому, а й 
іншим українським письменникам, зокрема Панасу Мир-' 
ному, О. Кобилянській, І. Франку. Всі вони майже ідентич
ні за змістом, з незначними відхиленнями. Листи до Фран-. 
ка і Мирного вже надруІювані, звернення до Яворницького; 
ще не опублін.овапе. В ньому є певні відміни, але теж не
суттєві. Через деякий час Яворницький відповів Коцюбин
ському, що охоче допоміг би у справі видапня збірника, та· 
готового нічого не має, а терміново написати щось не може, 
бо нездужає. <<3 великою охотою,- писав він,- я запоміг 
би Вам, як міг і як зумів би, у Вашому доброму ділі; але· 
одно- у мене нема нічого готового задля Вашої складки, 
а друге те, що я й досі погано володію правицею, якою не 
володав аж півгода 2• А Вам же, кажете, душе швидко тре
ба· та відповідна>> 3• 

Донедавна був невідомий науковій громадськості і дру-. 
гий лист Коцюбинського до Яворницького - від 1 листопа- · 
да 1902 р. 4 Він містить прохання до вченого допомогти 
інженеру І. М. Якубовичу в дослідженні давньої україн
ської архітектури, в основному церковної (дещо раніше. 
з аналогічною просьбою письменник звернувся і до Володи- . 
мира Гнатюка). Виявляючи турботу про вивчення архітек
турних пам'яток старовини, Н.оцюбинсьиий звертається до 
знавця історії Уираїни Яворницького, щоб той порадив' 
відповідну лі тер а туру і конкретні об' є ити дослідження. Він . 
вважає, що праця І. М. Я:кубовича, який мав па меті <<ви-

1 Лист М. М. RоцюбинсЬІюrо до Д. І. Яворницького від 4 берез
ня 1901 р. Зберігається у Дніпропетровському історичному музеї 
ім. Д. І. Яворницького, інв . .N2 2729. 

2 Восени 1900 р. Яворницький попав під конку. 
3 Лист Яворницького до 1\оцюбинського від 9 квітня 1901 р.

Чернігівський літературно-меморіальний музей М~ М. 1\оцюбипсь:ко
го, інв . .N2 1148. Наведені тут і далі уривки з листів Яворницького 
до Н.оцюбинського опубліновапі нами в статті <<Листування Коцю
бивського з Яворпиць:ким>>.- <<Зорю> від 26 квітня 1963 р. 

4 Лист вияnлено нами n Дніпропетровському історичному му
зеї ім. Д. І. Яворницького і опубліковано 1964 р. Див. Листи [Но
цюбинськогоl до Д. І. Яворницького.- <<Радянське літературознав
ство>>, 1964, .N2 4, стор. 106-107. 
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Д. І. Яворницький в запорозькому одязі. 
Кінець 90-х років.: ХІХ ст. Фото. 

Публікується вперше. 



Д. І. Яворницьnиіі в музеї. 1913 р 
Фото Ф. 1\аl\ІінсьІюrо. Публіnується вперше. 



стежити вплив українського смаку, українського стилю 
в старинній архітектурі на ВRраїні, переважно церковній>> 
та <<Виділити все своєрідне в архітектурних мотивах і про
слідити розвій його до останніх часію>, цікава і потрібна. 

Такого листа письменник надсилає Яворницькому не 
випадково. Яворницький був відомий не тільки як вчений, 
а й як пристрасний збирач національної старовини, гаря
чий поборник охорони, зберігання та виnчення пам'ятон 
ні тчианяної культури. Він послідовно відстоював думку, що 
збирання та дослідження <<nредметов стариньr обогащает 
нашу науну, историю бесценньrми материалами, связьІВает 
нас непосредственно с нашими отдаленньrми предками, на

учает нас жизненному опЬІту, преподает нам урони буду
щего» 1• 

Всебічно досліджуючи героїчне Запорожжя, Яворни
цьн.ий приділяв танош увагу і вивченню особливостей архі
текrури, будівництва того періоду. Серед його численних 
праць уже тоді була опублікована й стаття <<ЦерновпьІе 
памятники Запорожья>> (<<Исторический вестнию>, 1893, 
.N'2 6) . Ці питання, до речі, цінавили вченого й пізніше, 
особливо перед ХІІІ археологічним з'їздом, що відбувся 
в Катеринославі. Тоді домігся у синоду доз·волу не тільки 
оглядати старовинні цернви Катеринославської єпархії, а й 
:забирати цінні для історії і мистецтва речі в Натерипо
славський історичний музей, дирентором якого на той час 
він був. Тан, наприклад, учений знайшов за потрібне взяти 
jІ.ал му1зею два обра·зи- І.оана Предтечі і богоматері, бо 
вважав їх прекрасними зразками мистецтва ( 1812 р. фран
цузи намагалися ці ін.они вивезти до Парижа). Іншим ра
зом він звертає увагу на іконостас запорозьних часів, що 
складався з чотирьох великих полотен, на одному з якИх 
<<nоражает своей юной ирасотой написаиная во весь рост 

св. Варвара-ве.;Іикомучевица с венко.м ва голове и с олив
ковою ветвью в руне. И в общем, и в дет~лях зто преирас
ное пронаведение талантливого, но оставшегося неизвест

нмм художника>> 2• 1\ожна мистецька пам'ятка, ножна її 
деталь привертали пильну увагу Яворницького. Так, на од
ному із 3асідань музею він доповідав: у зв'язну з тим, що 

1 <<Екатеринославские губернские ведомостИ>> від 10 грудня 
1897 р. 

2 Див. Д. И. 3 в ар ни ц R и й. Отчет Екатерипославского об
ластного музея им. А. Н. Поля. Еиатеринослав, 1905, стор. 14. ' 
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церква в селі По.кровсьl\ому (на Катеринославщині) може. 
бути розібрана, <<Необходимо сохранить входнЬІе, затейли ... 
вой резьбЬІ церковнЬІе двери и резной .клирос, так как они 
представляют собой очень интереснЬІй материал церковного 
строительства XVIII века>> 1 • Таких прикладів уважного 
ставлення вченого до пам'яток минулого можна навести 
чимало. 

1\оцюбинсь:кий цінив Яворницького ЯІ\ людину, що лю
бить вітчизняну культуру, знає її історію, тому й звертався 
до нього: <<Отут би Ваша комnетентна поміч і могла б стати 
у великій пригоді>>. В :кінці листа висловлюється сподіван
ня, що Яворницький не відмовить у допомозі: <<Я був би 
Вам дуже вдячний, коли б Ви своїми радами напрямили 
на добрий шлях людину, що має хіть додати до нашої іс
торії культури цікаву сторінку. Сподіваюся, що Ви, який 
так добре знає і так любить наше минуле, не одмовитеtь 
допомогти, чим зможете>>. ,,. 

Не гаючись, Яворницький повідомляв Коцюбинсьноrо, 
що чимось особливим він не може порадувати, бо з усіх 
церков :колишнього Запорожжя залишилось тільки три: За
порозький собор у Новомосковську Катеринославської гу
бернії, собор у Самарському монастирі (біля Новомосков
ська) та церква в селі Кислякінці Херсонського повіту. 
Зберігся також цікавий запорозький іконостас у селі 
Покровсьному Катеринославського повіту 2• ЯворницьRий 
готовий на.креслити Янубовичу маршрут, яRщо той виявить 
бажання поїхати туди і ознайомитися з цими архітентур
ними пам'ятнами. Разом з тим у цьому <<славному і дуже 
інтересвому ділі>> вчений не вважає себе фахівцем у та.кій 
мірі, щоб дати вичерпну .консультацію, і радить звернутися· 
до художника Опанаса Сластьона. 

Коцюбинський і ЯворницьRий були зпайомі й особисто. 
Як лектор та археолог, Яворницький побував у багатьох 
містах Росії, України. Неодноразово приїжджав він і в 
Чернігів, де жив письменник. Збереглися, зокрема, афіші 
за 1900, 1905 рони про те, що він читав ленції в Чернігові, 
в місцевій <<Просвіті>>, в лкій Коцюбинський брав діяльну 
участь, та в чернігівській громадсь:кій бібліотеці, членом 

І Летопись Еz<атеринославской учепой архивной комиссии. 
ВЬІп. VII. Екатерипослав, 1911, стор. 267. 

2 Чернігівський літературпо-меморіальний :музей М. М. J\оцю· 
бинсь:кого, іпв . .М 1149. 
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правління котрої була дружина Коцюбинського- Віра 
Устинівна 1\оцюбинська (Дейша). В листі, адресованому 
Яворницькому в Натериноелав 1, вона, наприклад, домов
ляється з вченим про чергову лекцію в бібліотеці. Харак
терно, що половина фінансового збору з цих лекцій ішла, 
як правило, ва користь цієї ж бібліотеки. Активно допома
гав Яворницький і Чернігівсь:кій тубернській архіввій 
Іюмісії ( зтодом він ·став nочесним її членом 2), в якій nев
ний час працював Ноцюбин·ський. 

До всьото цьото треба додати, що Яворницький висо:ко 
цінував твори Ноцюбинськото за їх реалізм: і висо:ку по
езію. У творчості письменника він вбачав новий, подаль
ший етап у розвитку українськото художньото слова. Про
читавши перший том творів Ноцюбинського, Яворницький 
у листі з Натериноелава 1907 р. захоплено писав: <<Вельми
шановний і не:забутній Михайло МихайловичІ Оце я тіль
ки що вичитав перший том Ваших творів. Що за мова пре
хорошаf Що за хара.ктериІ Що за знання душі чоJювіка! 
Що за :краса в змалюванні природиf Що за поезіяf Давно, · 
хто йото знає й коли, я читав з такою жагою красну літе
ратуру, я.к оце тепер, скінчивши останню сторінку Ваших 
чудових і незрівнянних творів. Дай же, боже, Вам довгого 
віку і ясних дум, щоб Ви ще не один та й не два томи 
випустили у світ Ваших неоцінних і висо:копоетичних 
творів>> 3• 

Захоплення майстерністю видатиото художника слова, 
як побачимо далі, не мине безслідно і для художньої твор
чості самого Яворницького. 

Листування між Яворницьким і Коцюбинським дав під
ст ави то ворити про щирі, дружні взаємини між письменни-
1\ом і вченим. Можна гадати, що на сьогодні відоме воно не 

1 Лист від 28 листопада 1904 р. Зберігається n Дніпропетров
сьІю:му історичному музеї ім. Д. І. Яворницького. 

2 Почесним членом Чернігівської губернської архівної ком1сн 
Пnорницького обрано на засіданні комісії 28 січня 1905 р. Голова 
Іюмісії, доповівmи, що популярні лекції Яворницького з археоло
гії апачnо сприяли пробудженню інтересу до цієї нау1ш, із задо
nоленnям підкреслив: <<Почтенньrй профессор иа'Ьявил полную 
готовность содействовать архивной комиссии в достижении ее 
задач: и здесь же, на месте, немало помог уже комиссии своими 
ОПЬІТНЬІМИ СОВеТаМИ И раЗ'ЬЯСНЄНИЯМИ ... >) (ТрудЬІ ЧерНИГОВСКОЙ 
rуберпсRой архивной комиссии. ВЬІп. VII. Отд. второй. Чернигов, 
1908, стор. 51). 

3 Чернігівський літературно-меморіальний музей М. М. J\оцю
бпвського, інв . .N2 1150. 
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все і що з часом виявляться нові документи, дослідження 
юшх збагатить наші уявлення про літературні, гром-адські 
та наукові інтереси письменника і вченого. 

Такі дружньо-ділові зв'язки були у Яворницького з ба
гатьма культурними діячами України. 
· 1900 р. в Москві вийшло друге видання (доповнене і пе
рероблене) І тому <<Истории запорожеких козакою>. Навесні 

. наступного року цю книгу Яворницький захистив як дисер
тацію на здобутт:Я вченого ступеня магістра російської іс
торії. Захист відбувся 29 квітня 1901 р. при історико-філо
логічному факультеті Казанського університету. Вступне 
слово, виголошене Яворницьким блискуче, з властивою 
йому красномовністю, присутні зустріли гарячими опле
сками. Офіційні опоненти- професори Н. І. Смирнов, 
Н. І. Фірсов і заслужений ординарний nрофесор Д. А. Кір
салоn одностайно відзначили надзвичайну важливість 
наукового матеріалу про запорозьких козаків у роботі <<дис
путанта>> (перший опонент зокрема звернув увагу на наяв
ність у дисертації цінних даних для порівняльної етногра
фії слов'янства), і водночас всі троє докоряли Яворницько
му за ідеалізацію козаків, недостатньо чіткий виклад 
матеріалу і недостатньо критичне ставлення до джерел 1• 

Лк свідчить один з тодішніх кореспондентів, Яворницький 
успішно захищався, <<Весьма находчиво об'Ьлсняя оппонен
там представляемьrе ему возражения, обларуживая нередко 
чисто малороссийский юмор>> 2 • 

Диплом магістра російсьІЮЇ історії вчений . одержав 27 
лютого 1902 р. 

Проте жити з кожним роком ставало скрутніше. Мізер
на кіJІькість годин в університеті давала лише мінімальне 
забезпечення. Це змушувало паралельно (з 1898 р.) пра
цювати в :Московському Строгановському училищі викла
дачем історії <<по вільному найму>>. 1901 р., вітаючи Рєпіна 
з багаторічною роботою художника, вчений нарікає на 
свою бідність і шкодує, що саме через неї не може приїха
ти в Петербург і почитати свою нову повість <<За чужий 
гріх>>, щоб послухати :його зауваження, якими дуже доро
жить: 

<<Но для меня издержать двадцать рублей в оба кон
ца - из Москвь1 в Петербург и из Петербурга в Москву -

1 <<Исторический вестнию>, 1901, .М 6, стор. 1212-1213. 
2 Т а м ж е, стор. 1213. 
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большие деньги. Я по-~прежнему вищий и существование 
.мое поддерживаю жалкими уроками в Строгановском учи
лище, получал 52 рубля в месяц. Двадцать тесть томов 
(тобто книжок.- М. Ш.) трудов я напечатал, имею уче.ную 
стспень магистра русской истории, а все мне нет того, что 
лазьшаетсн служебньтм успехом. Працюй аж до загину, 
і нема нікому діла до тебе ... >> 1 

1903 р. у Володимирі. на Клязьмі виходить фупдамеп
тальна робота Яворницького- <<Источнини для истории за
порожских казаков>> -збірник архівних документів в двох 
томах (2231 стор.). Праця над нею тривала близько двох 
десятків .Років і, за визнанням самого вченого, коштувала 
їrому близько трьох з половиною тисяч :карбованців, <<окрім 
очей, пояспиці та безсонних ночей>>. 

Як уже відзначалось, для своїх досліджень Яворницький 
зпачною мірою використовував нові архівні матеріали. 
У 80-90-х роках ХІХ ст. архівні документи про Запорож
жя по-справжньому не тільки не вивчалися, а й багато з них 
взагалі ще не були виявлені. "Уже з самоrо початну свою до
сJІідницьку роботу Яворницький веде у двох напрямах -
подорожує по місцях, де жили запорожці, і студіює пожов
н:лі архіви. Однією з причин поїздни в Москву і Петербург 
у грудні 1884 р.- січні 1885 р. було вивчення столичних 
архівів. Неопублікованих документів знаходилось так бага
то, що від радості захоплювало дух. Так, зокрема, в архіві 
іноземних справ у Москві Яворницький натрапив на .велику 
т~ільність дуже цікавих справ із історії Запорожжя. <<Здесь 
я к своей радости, и стало бьтть и к Вашей,- ділився він 
а цього приводу з Новицьким в листі від 25 січня 1885 р.,
нашел столько интересньтх документов, отпослщихся R За
порожью, что от восторга едва не рехнулся. Верьте моей 
совести ... "Уже за четь1ре дня я отнрьш до двухсот дел, да 
:каких дел? Я вижу, что меня сам господь послал в Москву. 
1\акие тут нладьт запорожскиеr >> 

З прикрістю доводилось, проте, усвідомлювати, що не 
ТЮ\ скоро вдасться обнародувати ці документи, бо немає rро
ІПей ні на те, щоб зробити з них копії, ні тим більше, щоб 
їх надрукувати. <<Что если бьт у меня бьшо 200 р. в карма-

-~---

1 Репин и Украина. Письма деятелей украинской нультурЬІ 
н. ленусетва Репину. 1896-1927, стор. 22-23. Автограф листа абе
РІгається 11 архіві Академії художеств СРСР у Ленінграді. 
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не? - продовжував молодий дослідвин у тому ж листі.
Что бЬІ я сделал? Нанял бьІ переnисчина и вел ел бь1 ему 
сnисать все отмеченнЬІе мной донументьІ. Но вь1ше головьт 
не прьтгнешь, говорит пословица». 

Всю чорнову роботу треба було робити самому - пере
писувати, звіряти, розшифровувати. Це був нопіткий, одно
манітний і виснажливий труд ( <<сижу сам, ·списьтваю до
нументЬІ, с 10 [до] 3 часов, истрашно устаю; лишаюсь даже 
аппетита и сна>>). Траплялись справи грубезні. Приміром, 
товщина <<Дела по прошению войска запорожс:коrо о жало
ванье и о протчем>> ( 1260 аркушів) досягала піваршина. 
Немало витрачалось енергії і на розшифровку незрозумілих 
місць, що дуже ускладнювало роботу, бо раз у раз зустріча
лось нерозбірливе, загадкове. <<Если ть1 зтим никогда не 
занимался,- розповідав Л ворницьний Новицькому в листі 
від 16 грудня 1887 р., готуючи <<Сборник материалов для 
истории ·запорожс.ких :коза кою>,- то я ·тебе скажу, что зто 
труд колоссальньтйІ Сколько тут почерков, сокращений, 
трансRрипций! Сам черт, кажется, толЬІю и мог бь1 раза
брать. Но чего толЬко человек не может преодолеть, любя 
свою родину?» 

В такий спосіб внаслідок багаторічної праці було зібрано 
велику кількість документів про Запорожжя, частиву з 
яких опубліковано в книзі <<Сборник материалов для исто
рии запорожеких козююв>>, інші ввійшли у згаданий уже 
двотомний збірник- <<Источники для истории запорож
еких Іюзаков>> (гроші на видання <<Источнинов ... » вчений, 
як свідчить сам, заробив влітку 1901 р., пайнявтись до од
ного Пана розкопувати могили для його приватного музею). 

Двотомні <<Источники ... >> 'Містять 900 окремих Докумен
тів ( 303 загальні справи) за період 1651-1788 рр. пере
важно з московських архівів, дещо з власної :колекції і ко
лекцій знайомих. Кожний том відкривається стислим 
вступом з короткою харантеристи:кою вміщених матеріалів, 
а завершується і.менним покажчиком. Необхідні коментарі 
подаються в самому тексті. 

Документи ці, як справедливо підкреслює сам укладач, 
дають багатий і цінний матеріал для аналізу зовнішнього 
і внутрішнього життя запорозьких козаків, їх боротьби за 
свої права та ідеали, їх побуту, культури тощо. Мав рацію 
Яворницький, коли скромно зауnашив: <<С тем, что я напи
сал, мог.ут не согласиться, могут лучше написать, а зтого 

никто не переделает, и всем оно необходимо. Чтобь1 собрать 
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н с т о ч н и к и, я всю жизнь работал, теперь же все зто 
возможно использовать, сидл в кабинете>> 1• 

Це був перший фуrщаментальний (і за змістом і за кіль
J{істю джерел) збірник неопублікованих документів, при
свячених історії Запорожжя, ва жаль, належно не оцінений 
тодішньою критикою. На працю з'явилась одна-єдина ре
цензія в <<Записиах Наукового товариства ім. Шевченка», 
і то, по суті, негативна. Рецензент Ів. Джиджора навмисне 

3густив фарби. Щоправда, на початку рецензії мимохідь 
с.н:азано, що все, подане в <<Источниках ... >>, <<з дуже малими 
внї:м:ками, не було досі оголошене>>, що <<матеріал безпереч
но цінний, коли взяти під увагу той час і ту інституцію, про 
нотру він говорить>> 2, але далі рецензент вибухає гнівом 
на адресу упорлдпин:а, звинувачуючи його в <<безцеремон
ності>>, <<недбальстві», <шесерйозності>>, <<безпримірні:й лег
Rодушності>> і т. п. Однією з причин таких обвинувачень 
є, між іншим, те, що упорядпмк обмежився тільки докумен
тами з росjйсь.ких архівів і не включив до видання матері
нлів по Запорожжю з українських архівів. Але ж відомо, 
що доступ до справ Ноша Запорозької Січі, які зберігалися 
тоді на Україні (в Одесі), для дослідників у той час був 
~акритий; спроби Яворницького здобути дозвіл на вивчен
ня цих документів натрапили на рішучу заборону з боку 
цареького уряду 3. 

Взагалі, тенденція рецспзепта очорнити збірник і його 
уІшадача вгадується душе легно. В рецензії, по суті, пере
нреслюється двадцятирічна нопітка праця вченого. І ста
ласт. це тому, що рецензент виходив не стільки з аналізу 
збірника, скільки з свого постулату про маловартність 
Яворницького-історика. Час показав, наснільки це неспра
вед.ТІиnо. Навіть тюшй суворий критик Яворницького, як 
В. О. Голобуцький, роботу вченого по впорядкуванню і ви
данню ДОІ{у:м:ентів оцінює позитивно, а в його книзі <<Запо
різька Січ в останні часи свого існуванню> частенько зуст
річається посилання на збірники документів Яворницького, 
зокрема й на <<Источники ... >> як на надійне першоджерело. 

1 А. Г. А в ч :ип никон. Профессор Дмитрий Иванович 3вар
пrпщий, стор. 9. 

2 І в. Дж и дж ор а. Д. И. Зварницкий. Источнини для иио
рии зя.порожских козанов. Т. І і 11. Володимир (на Rлязьмі). 1903, 
стор. 11+2107+122.- <<Зj.писІш Наукового товариства ім. Т. Г. Шеn
чоп~а>>, 1905, нп. V, «Бібліографію>, стор. 23. 

3 Див. В. О. Го л о б уц ь ки й. Запорізька Січ н останні часи 
cuoro іенув~ння. Вид-во АН УРСР, И., 1961, стор. 55. 
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* * * 
Північний клімат зле впливає на здоров'я Яворницько

го, і це змушує серйозно замислитись над nереїздом на 
Україну. <<Л оце дуже хвораю- у Москві,_:_ скаржиться 
він,- і хотів би перебратись в Rиїв чи в Одесу, але ні в 
Rиєві, ні в Одесі у мене нема ніякої зачіпки, щоб чим 
можна було жити там>> 1 • Така <<зачіпка>> невдовзі з'явилась. 

1902 р. Яворницького запрошують у Натериноелав · 
на роботу в крайовому історико-археологічному музеї, який 
тільн:и-но організовано в пам'ять померлого ·1890 р. Олек
сандра Поля- відомого коленціопера та археолога, що жив 
у Натеринославі. 

Немало зусиль для організації цього музею доклав 
і Яворницький. Він був особисто знайомий з Пqлем, добре 
знав його ~оленцію і впсоно цінував її. Про віднритий 
О. Полем 1888 р. із цієї колекції невеличкий музей у Нате
рипославі Яворницький відгукнувся статтею, де твердив, 
що це не просто випадкове зібрання старовивних речей ан
тиквара-любителя, а сумлінно систематизований матеріал 
з археології 7а історії України. Після смерті Поля його 
:КОJІекції з 5000 енспонатів, оцілелій спеціалістами в 200 
тисяч :карбованців сріблом, загрожував продаж за кордон. 
Довідавшись про це, Яворницький памагався розбурхати 
суспільну думку, щоб такого лиха не сталося. <<Что будет 
с зтой коллекцией, ведает бог,- писав він 1890 р.,- но пе
чально, даже ос:корбительно для чести русских людей~ ин
тересующихся прошль1м своего отечества и своих преднов, 

если зто соІ<ровище попадет в руки ипострандев или даже 

в руки недостойньтх невежд, видящих в древностях не пред
метьт для изучения прошлого во всех видах и родах его, 

а предметЬІ меньІ на деньги и бога той наживьп>2 • Колекція 
за нордон не потрапила, проте деякий час лежала десь за
недбана і нищилась. <<Кому же обратить на нее внима
ние? - обурювався вчений кільнома роками пізніше. -
Никому иному, как городу Е:катеринославу>> 3• І знову апе
люючи до совісті і співчуття імущих нласів Натериноелава 
в:казуючи на приклад інших міст- Києва, Новочерна-

.t ЦНБ, ІІІ, 64137. 
2 Д. 3 в а р н и ц к и й. Музей А. Н. · Полл. - «Исторический 

вестнию>, 1890, декабрь, стор. 797. 
3 Д. И. 3 в а р н и цк и: й. Забь1тая иоллекция древностей.

«Екатеринославсиие губерпские ведомости>), 1897, М 267. 
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ська, Катеринодара, де вже музеї створено, Яворницький 
радив на основі колекції О. М. Поля організувати місцевий 
музей. 

Ідея створення му_зею в Катеринославі ne залишала 
вченого й надалі; він не раз виступав у місцевій і столичній 
пресі, послідовно пропагуючи думку, що <<подобное учреж
дение, кан общественнЬІЙ музей, могдо бьr играть одну из 
важнейших nросветительнь1х ролей, облагораживая и ум, 
и сердце человека>> 1• Отже, не хто інший як Яворницький 
був ініціаторомарганізації музею. І коли, зрештою, навесні 
1902 р. музей у Катеринославі вирішено було віднрити, 
саме вченого заnрошено його очолити. 1\атеринославсьне 
наукове товариство одноголосно затвердило відомого істо
рика Запорожжя, дбайдивого збирача ·та оберігю-rа історич
них пам'ятоr{ минулого, першим директором музею. 

5 нвітня 1902 р. Яворницький прочитав доповідь про 
значення музею як науково-освітньої установи та методи 
охоропи пам'яток старовини 2 і подарував музеєві власну 
колекцію архівних речей і реліквій, у зв'язну з чим його як 
одного з фундаторів було обрано довічним членом ради 
музею. 

3 цього часу починається новий етап у житті вченого. 
Відтепер він nоперемінна живе то в Моснві, то в 1\атерино
елаві, все ще залишаючись приват-доцентом Московського 
університету і паралельно працюючи в Катеринославсьно
му історичному музеї. 

І до цього ножного літа він бував на Україні. Тепер 
поїздки на Україну стали частішими. Вчений бере в уні
верситеті відпустки і весь віддається роботі в музеї, власне 
його організації, бо ж хоч у травні 1902 р. музей офіційно 
й було відкрито, проте він не мав ані достатньо виставоч
ного матеріалу, за винятком деяких подарованих або куп
.тrених у nриватників випадкових зібрань і речей (коленція 
П.оля від його вдови надійшла набагато пізніше), ані при
МІЩення. Музей, 110 суті, треба було ще створити. І Явор
~ицький віддається цій справі з усією енергією, 3апаJ1ом 
1 молодечим завзяттям. 

1 Д. И. 3 в ар н и цк и й. ЗабЬІтал коллекцин древиостей.
<<Е:катеринославские губериские ведомостИ>>, 1897, .N2 267. 

2 Див. Па в л о Мат в і є вс ь ки й. 25-річчл Дніпроnетровсь
І\оrо краєвого історично-археологічuого музею. <<Збірпию> Дніпро
петровського історично-археологічного :музею. Т. І. Дніnроnетров
еь:ке, 1929, стор. 12. 
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3 його ініціативи ХІІІ археологічний з'їзд ( 1905 р.) від
бувся в Катеринославі. В зв'язку з цим у вересні 1904 р. 
вчений бере в університеті наукове відрядження в Кате
ринославську губернію па цілий рік - для проведення 
археологічних розкопок і для влаштування на основі роз
добутих матеріалів вистав:ки в музеї О. Поля 1• Коштів для 
розкопок Московсьне археологічне товариство не виділило. 
Тому ЯворницьІ\ИЙ звертається до веіх установ І\атерино
слава, до всіх власників, землевласниRів та поміщинів 
Катеринославської губернії із закли:ком допомогти йому 
фінансово в археологічному вивченні Катеринославщини, 
обіцяючи, що всі здобуті таким способом речі підуть на 
збагачення історичного музею, який в майбутньому має 
стати одним з центрів культурного життя всієї 1\атерино
славщини. У Московського археологічного товариства, 
в свою чергу, він просить санкцію, щоб придбані на міс
цеві :кошти експопати не відправляти в Ермітаж, лн взага
лі велося, а залишати в Катеринославському музеї. 

Коли це було улагоджено, постали нові труднощі: 
приватна власність на землю давала право землевласникам 

не дозволяти вести розкопки на своїх володіннях. Доводи
лося йти і на умовляння, і на хитрощі. Пізніше Лворни
ць:кий висміє цих поміщи:ків у збірці оповідань <<Поміж 
панамИ>> ( 1911), в:и:криваючи нікчемність і пустоту їхнього 
життя. А тепер на їх ноmти і в їхніх маєтках він за три: 
роки розкопав без жодної субсидії земства і Мос:ковського 
археологічного товариства близько 150 могил 2• 

Планувалось обстежити не тільки І\атеринославсь:ку 
губернію, а й суміжну з нею територію Полтавської 
і Херсонської губерній. При нагоді Яворницький читав 
леІ\ції на місцях, ратував за збереження історичних па
м'яток та речей. Часто-густо це спричинялося до виявлен
пл найнесподіванішим чином дорогоцінних релі:квій. Роз'
їжджаючи по селах і містах, він скрізь вивуджував цінний 
для музею матеріал- історичний, археоJІогічний, етногра
фічний, мистецький, і в першу чергу, звичайно, пов'язаний 
з життям запорозьких Rоза:ків. 

Особливо багато музейних рідкостей було в фамільних 
зібраннях. Майже завжди Лворницьr-юму вдавалося пере-

1 Державпий історичниіі архів Московської області, ф. 418, 
оп. 65, cnp. 468, ар:к. 36. 

2 Див. <<3бірнию> Дпіпропетровськоrо краєвого історично-архе
ологічного музею, стор. 13. 
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r{онати власників, і ті або віддавали йому речі в дар, або 
nродавали, або ж просто погоджувалися тимчасово експо
нувати їх на виставці в Катеринославському історичному 
:музеї, яка готувалася до ХІІІ археологічного з'їзду. Не
рідко після таких подорожей учений приїжджав з бага
тим виловом. Ось що, приміром, повідомляла <<Киевская 
старина>> па початку 1904 р.: <<Профессор Д. И. 8варни
ц.кий возвратился из Полтавской губернии в Екатерино
слав и привез с собою цельІй ряд чрезвЬІчайно ценнЬІх 
u археологическом отношении предметов, частью найден
пьІх им в раскопках, частью подаренньІх ему разнЬІми 

,:шцамю> 1• Серед здобутих на цей раз речей були, зо.крема, 
запорозька рушниця, художньо оздоблена слоновою і чор
ною ністкою з інкрустаціями, nодаровапа Яворницькому 
l\'I. Н. Стебліним-Rамінським у ceJii Передеріінці Мирго
родсьRого повіту; старовинна запорозька люлька; два мід
них рідкісних запорозьких каламарі; десять курінних пе
чаток; залізний спис; колекція малоросійських писано.к; 
Іюленція фотографій різних статуй апостолів, що прикра
шали запорозьку церкву XVIII ст., та ін. 2• 

Щоб купити такі речі, у вченого., ясна річ, коштів не 
було. Не давала їх і офіційна влада. Але й тоді Яворни
цький знаходив вихід: він організовував збір грошей на 
місцях, і це нерідко давало добрі наслідки. Так, наприклад, 
nлітку 1903 р., перебуваючи на археологічних розкопках 
у Катеринославській губернії Верхньодніпровського пові
ту, він зібрав в селі Акимінці близько 500 крб. для купівлі 
нозацьних старожитностей. На сторінках місцевої преси 
Яворницьний писав, що хоч археологічні розкопки тут про·· 
йшли не зовсім успішно, зате <<по инициативе Е. С. Декон·
стюй в доме Ф. А. Шашкина открьІт бЬІл подппсной лист 
длл собирания денег на приобретение козац.ких древностей 
длл Енатеринославского областного музея. По атому листу 
собрано бьІло 336 рублей ... Независимо от зтого, С. С. Де
Rонсний пожертвовал 100 руб. на покупку старого чумац
ного воза для зтнографичес.кого отдела нашего Екатерино1 

елавекого областного музел и вьrразил желание пригото
DІІть, для той же цели, два чучела лучшей парь1 серой 
У-краинской породЬІ волов, какими он приобрел себе всерос-

1 «Киевская старина>>, 1904, январь, стор. 19. 
2 Див. О раскопках п приобретениях )1.ЛЯ областного музея 

11 Екатеринославе, сделаннь1х профессором Д. И. Dварницким.
•<І\иевс.кая стариuа>>, 1904, япварь, стор. 19-20. 
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сийскую известность. Е. С. Деконекал пожертвовала цен
ную коллекцию плахт, полсов и малороссийских килимов 
для того же атнографического отдела. ...М. С. Яковлева 
предложила мне в дар прекрасньrй акземпляр каменной 
бабм, случайно попавшей к ней в имение Бас анку>> 1• 

Як бачимо, при доборі музейного ма те ріалу особлива 
увага зверталась на предмети матеріальної нультури, речі 
з української етнографії, а з нозацької старовини то й по
готів. Для цього використовувалась щонайменша можли
вість. 

Треба нагадати, що Яворницьним з великими трудно
щами було здобуто (при сприянні секретаря місцевої ·кон
систорії та епіскопа Сімеона) спеціальний дозвіл на огляд 
церков Катеринославсьної єпархії, щоб забирати церковні 
реліRвії та предмети української етнографії для Катери
нославського історичного музею 2• Це дало можливість 
придбати цінний матеріал- старовинні українські рушни
ки, запорозькі пояси, рідкісні стародруки і рукописи, ук
раїнські хуетки, годинники, церковні чаші, багато золотих 

· і срібних речей. 
Після ХІІІ археологічного з'їзду більшість предметів, 

що потрапила на виставку, назавжди залишилась у музеї. 
В такий спосіб музей збагатився великою нількістю най
різноманітніших експонатів- історичних, археологічних, 
етнографічних. <<Огромньrй и самЬІЙ разнообразньrй мате
риал,- зазначалось у звіті музею за 1905-1906 рр.,
сразу наполнил все обширное помещение музея и сделал · 
его едва ли не самьrм бога·тьrм в настоящее время храпи
лищем древностей из многих провинциальнЬІх хранилищ» 3• 

Восени 1905 р. наукове відрядження, взяте в Москов
ському університеті на рік, закінчувалось, але в Москву 
вчений не поспішав. І на це були свої причини. Треба було 
привести в порядок і підготунати для експозиції матеріали, 
що поповнили музей після ХІІІ археологічного з'їзду (в 
серпні 1905 р. музей перейшов у спеціальне приміщення, 
в будівництво якоrо Яворницький також вклав немало 
енергії і праці; і дотепер музей міститься в цьому будив- · 
ку). В зв'язку з цим довелося знову просити в декана 

1 Д. И. Зварницкий. І\ истории нашего І\рая.- <<Вестник ЕRа
теринославского земства>>, 1904, М 2-3, стор. 61, 62. 

2 Д. И. Зn ар ни цк и й. Отчет Екатеринославского областного 
музея им. А. Н. Поля за ІТ.1905-1906. Екатериноелан, 1907, стор.13. 

3 Т а м ж е, стор. 6. 
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jеторико-філологічного факультету МосковсьІюrо універси
тету звільнення від лекцій на осінньо-зимовий сезон 1905-
1906 рр. 3 цього часу вчений, по суті, і не повертається 
;~о МосІши. · 

1\tІрія осісти десь на землі славних лицарів-запорожців, 
нким було присвячено все свідоме життя, десь коло Дніп
ра-Славутича (<<якби мене господь виніс ... куди-небудь 
у Запорожжя, у хуторець, коло Дніпрових порогів, то 
~L був би найщасливішим у світі чоловіком)> 1) -справди
лася. 

Натериноелав вабив Яворницького вже давно. Ще в се
редині 80-х років в одному з листів до Новицького він пи
сав: <<Якби мощна було приліпитись міні чим-небудь, чи 
там писарем, чи там членом яким у городі Натериносла
nі,- умер би і не пішов би геть з нього>>. І це було щире 
:зізнання. В Натериноелаві вчений залишився назавжди, 
тут знайшов і довічний спочинок. 

Життя в Натериноелаві також склалося нелегко. Одне, 
ІЦО здоров'я все більше підупадало 2, а друге і головніше~ 
бракувало щирої, близької людини, друга, з яким можна 
було б поділитися своїми сокровенними думами, радоща
ми й горем. І це в той час, коли вчений мав порівняно 
широке коло знайомств серед впливових і можновладних 
людей губернії. По своїй натурі людина демократична, 
Яворницький ні з :ким із поміщиків блИзько зійтися не міг. 
J3ін добре знав їм ціну, бо ще десь у середині 90-х років 
тая писав Новицькому: <<Везде згоистьІ, сухие, черствьrе 
;)rоис·тьІ, мрачнЬІе себялюбцьІ>>. Одного тільки В. О. Сипягі
на Яворницький виділяв як людину доброї душі і серця. 

Гнітило душу й те, що не було дружини. Настрій цей 
добре передано в автобіографічних поезіях Яворницького. 

Не маю я, бідний, 
У світі й дружини, 
Щоб міг я їй вилить 
І горе й крушину ... 

Коло мене пусто, 
Скрі3Ь стіни німії, 
Схиливтись до столу, 
Сижу в самотині ... 

1 ЦНБ, ІІІ, 40201. 
• 2 «Слабий я, братику, дуже слабий став,- скарживел вчений 
К Білиловському.- Руки, ноги, rолова, живіт- все не хоче мене 
СJІухатись і все таи і тлгне мене до ліжка, до І~анапи, до подуmии. 
Часом так тяжко, що взяв би згорнув руRи, та й. усе>> (ІЛ, 72/174) . 
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Яворницьний весь час мріяn про сім'ю, дітоІ<, тихе сі
мейне щастя. Проте nостійні роз'їзди, матеріальна неза
безпеченість, а основне - шертовне ставлення до своєї 
улюбленої роботи завадили здійснитись цій ·мрії. Одружи
ться Яворницький аж 1918 року на вчительці Бураковій 
Серафимі Дмитрівні ( 1879-1943) , з якою познайомиться 
в Катеринославі, а дітей та:к і не буде. 

Справжні друзі із Москви і Петербурга були далеко, 
і в провінціальному Ка·теринославі вчений певний час по
чував себе зовсім самотньо, не міг знайти задоволення сво
їм духовним запитам. Це й стало однією з причин його 
нудьги. Єдиний, з ким зав'язались дружні стосув:кИ, був 
В. В. Данилов, який (по закінченні 1905 р. Істори:ко-філо
логічного інституту в Ніжині) працював у Катеринославі 
ви:кладачем чоловічої гімназії. Познайомившись із вим на 
ХІІІ археологічному з'їзді, Яворницький близько зійшов
ся із здібним юнаком і скеровував його наукові інтереси 
на дослідження українського фольклору й етнографії. 
В неопублікованих спогадах про Яворницького, написавих 
через сорок років після цього, В. В. Данилов, розповідаючи 
про своє порівняно короткочасне (1905-1907 рр.) життя 
в тодішньому Катеринославі, згадує, що в тому затхлому 
провінціальному середовищі Яворницький був єдиною лю
диною, з якою він ділився своїми науковими і літератур
ними інтересами: <<Ни с кем из преподавателей я не мог 
поговорить ва научнь1е и литературньІе темЬІ, поговорить 

о профессорах, писателях. Дмитрий Иванович бьш един
ственнЬІм собеседни:ком в зтом отношении. БьІ
вало, придешь :к нему в :кабинет, в музей или домой и от
ведешь душу в ра зговорах, уносивших мьІсль далеко ... >> 1 

За свідченням В. В. Данилова, Яворницькому часто до
водилось долати с:кладні організаційні і психологічні ба
р'єри при вирішенні того чи іншого питання з наукового 
й :культурного життя міста. Особливо гострі сутички були 
в нього з головою Катеринославського наукового товарист
ва В. Rуриловим. Принципові суперечки виникали і з чле
нами комітету по влаштуванню ХІІІ археологічного з'їзду. 
Та:к, Яворницький, не дійшовши згоди з комітетом з'їзду, 
демонстративно не з'явився ва раут, влаштований міською 
думою ва честь учасників з'їзду. Причина цього зіткнення, 
очевидно, була в тому, що комітет не запросив на з'їзд 

1 ІМФЕ, ф. 14-2, од. Зб. 14, арк 62. 
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учених, зокрема етнографів, із Західної України, бо ті ма
ли читати свої доповіді українсьRою мовою. Це між іншим 
обурило багатьох вчених- учасників з'їзду, які навіть ви
словили протест у письмовій формі. Нворницьний, як один 
з головних організаторів з'їзду і палкий поборник унраїн
сьної мови та куль·тури, не міг, безперечно, залишитись 
байдужим до такого ганебного фанту. 

Треба сказати, що це був період, І\ОЛИ вчений дещо 
розгубився, його гнітили, як він сам зізнавався, важкі 
думи. Нова доба вимагала нового погляду на суспільно
політичні події, антиввішої участі у визвольній боротьбі, 
а він, захоплений тільки козацькою вш1ьницею, ян і рані
ше, на все дивився крізь призму Запорозьної Січі. Гаряче 
співчуття до знедолених не залишало його ніноли, але 
справжніх шляхів до визволення трудящих він не бачив, 
не розумів. Ліберальні ілюзії часом заступали йому ре
альний світ, відволікали від жорстоRих соціальних битв.· 

Усе це особливо виявилось під час революції 1905-
1906 рр., коли соціальна буря з·ахопила всі Ішаси і зали
шатись на нейтральних позиціях було неможливо. Рева
люцію Яворницький зустрів з надією на анавдення світу .. 
Нарешті йде жадана запорозьRа воля!- з цього погляду 
розцінювались і всі навналишві події. Що саме таR Явор
ницьний сприйняв першу російсьRу революцію, свідчить 
і таRий факт: на почати у 1906 р. він стає редактором що
тижневої газети <<3апорожжє>> 1, заснованої місцевим інже
нером-техноJrогом Володимиром ХрінниRовим. Перший но
мер газети, що з'явився 23 лютого 1906 р., відиринався 
рядками поезії Шевченка <<Розрита могила>>: 

Світе тихий, краю милий, 
Моя Україно! 
За що тебе сплюндровано, 
За що, мамо, гинеш? .. 

Зі сторінок газети залунало Шенченнове слово, задзве
ніла слава запорозьній вольпиці ·та героям паціонально
визвольної боротьби унраїнського народу- запорозьким 
нозакам. Такий політичний напрям газети не міг, звичай
но, влаштувати царську цензуру: не встиг перший номер. 

І Цікава деталь: влітку 1905 р. в ш:І.терипослаnсьІ\іЙ газеті 
«Приднепровский край» надрунована лист селянина Р. Кузьменна 
із Новомосновського повіту, в якому він nисав: багато селян ви
являють бажання, щоб видавалась rазста про Запорожжя- <<За
порозька Січ>>. Чи не під uпливом це Яворницького? 
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з'явитись на світ, як його було конфісковано поЛІЦІЄЮ, 
а подальший вихід газети взагалі заборонено. На першому 
номері <<Запорожжю> і припинило своє існування. 

Восени того ж року nраві кола Катерипославаt які за
думали випускати місцеву газету <<Русская правда>>, щ-об 
прикрити її реакційний характер, вирішили використати 
авторитет і популярність Яворницького. І спочатку їм 
удалося ввести в оману вченого, домогти~я того, щоб він 
став редактором газети. Політична недалекоглядність за
вадила ЛворницЬІюму розгадати справжні наміри видав
ців. Одначе буквально через кілька днів він побачив, що 
газета мала ре·акційний, чорносотенний характер і що він 
як редактор був фіктивноюt підставною особою. Все це 
його тяжко вразило, він гірко перестраждав і вже через 
тиждень відмовився брати будь-яку участь в газеті. Тільки 
на семи номерах (з 15 по 23 листопада 1906 р.) значиться 
Яворницький редактором, хоч газета виходила до 1915 ро
ку. В. В. Данилов згадує, що з приводу цього злощасного 
редакторства він, як найближча на той час до Яворни
цького людина, мав з вим відверту розмову: <<Разговор 
происходил в музее. 8варниц:кий стоял, опираясь ва стаси
дию из запорожской сечевой церкви, т. е. :кресло, в котором 
можно бьшо и стоять, опираясь локтя:ми, и сидеть. Когда 
3варвицкий впервь1е показЬІвал мне :пу стасидию, он ска
зал с умилевием: <<Отут коmовЬІе атамань1 стояли своїми 
ніжками ... » Теперь он бЬІл очень далек от лихого, бесша
баmвого козацкого . вастроевияt и слезьІ блестели на его 
rлазах. 8варниц:кий так переживал свое необдумавное ре
дакторство, что, послав отказ ... издателю Тищенко, сказал
ся больнЬІм и приказал прислуге никого не приниматьt 
кроме меня. Через три-четЬІре дня он уведомил меня :ко
ротенькою запискою: <<Сегодня газета вь1mла без моего 
имени. НЬІне отпущаеmи ... » 1 

Тією ж політичною короткозорістю, беЗ!ІІеречно, слід 
rrолснювати й nереклад Яворницьким на українську мову 
( 1905 р.) маніфесту 17 жовтня. Тільки згодом про цей 
облудний документ він скаже: <<Под грохот расстрелов за
литал кровью страна получила 17 октября царскую :кон
ституцию... Рабочие бь1стро раскусили смисл и ~одержа
вие Ц8JЮКОЙ конституции ... » 2• 

1 ІМФЕ, ф. 14-2, од. зб. 4, стор. 60. В спогадах Данилова газету 
<<Русская правда» помилково названо <<Русская речь». 

2 ЦНБ, І, 22021. 
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Яворницькому іноді важко було розібратися в складній 
політичній обстановці початку ХХ ст. Звідси нарочито під
креслене бажання стояти поза всякими політиЧними пар
тіями і угрупованнями. Не порушив цього принципу 
вчений ,навіть тоді, ноли ліберально-буржуазна партія 
<<безпартійних прогресистів>> хотіла використати його в сво
їх цілях і привернути на свою сторону. Проте <<nолітика
ном>>, за власним щирим визнанням, Яворницький ніколИ. 
не був. Єдиним девізом свого життя вчений вважав пра-· 
цю- працю повсякденну, невсипущу, до самозабуття. 

У період реакції Яворницький залишається передовсім 
пропагандистом запорозької слави. Розповідаючи в попу.:. 
лярній формі про Запорожжя (на сторінках преси і в лек-
ціях), він протиставляє йому сучасне життя пригноблено
го народу і тим самим замикає, нехай опосередковано, 
наслідувати запорожців- борців за волю і рівність, при-· 
нагідно згадуючи, що й тепер ця ·боротьба за людсьRі права· 
триває. <<Девиз- <<Свобода, равенства, братство>>,- гово..:. 

· рив він в одній з лекцій 1908 р., - за осуществление Rото- · 
рь1х человечество боролось и продолжает бороться, бь1л 
положен ими (запорожцями. - М. Ш.) в жизнь во всеи 
полиоте и чистоте, и з·ти основь1 своего общества они от
стаивали>> 1• 

Хоч безпосередньої участі в революції 1905 -р. Яворни-
, цью!Й не брав, його симпатії завжди були ва сторопі тру-. 
дового люду. Думнами і почуттями вчений повсякчас. 
залишався зі своїм народом. Якось зайшла мова про те, 
згадує Данилов, що <<взбунтовавшиеся села обстреливались. 
артиллерией. Зварпицкий, усльтmав зто, снловил седую· 
голову и, разводя руками, сRазал: <<Боже мій, боже! Що 
то робиться! По селявах з гармат(>> На зто один помещик 
возразил: <<А как они громили наши усадьбьт ... так вь1 не 
возмущались?>> 2• 

Нерозуміння складних революційних подій, розправа 
цар~ьних карателів над беззахисним народом, пролиття. 
крові породжували сум, страждання. <<Ніщо мене не весе

. лить, і ніщо не тягне до праці,- писав учений у березні 
1906 р.- Я ходжу, як неживий, і зовсім ховаюсь од людей. 
ЯRби були гроші, ударився б в далену мандрівку, то може 

1 <<ІОжная зарЯ>> від 14 лютого 1908 р. 
2 ІМФЕ, ф. 14-2, од. зб. 4, стор. 58 . 
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.) розважив свою тугу. Та, шкода, грошей у мене, окрім 
;~овгу банковоrо, нічого нема, і я навіть не можу виїхати 
:.~;алі грязної своєї губернії на земських дарованих ко
нях ... )> 1• Єдине, що могло освіжити душу,- це побути серед 
народу, почути його пісні, набратись у нього сили й на
снаги. Серед простого люду Яворницький оживав. Тут він 
{)ув своєю людиною. Численні листи на його адресу, напи
сані нерідко малописьменними людьми, листи, що містять 
найрізноманітніші nрохання- то влаштувати сина вчи
тись, то допомогти в судовій справі, а то й nросто вплину
ти на чоловіка-п'яницю,- свідчать, що Яворницький ко
ристувався пошаною і довірою в народі. Йому вірили, його 
поважали. Зближенню з народом сприяло постійне збирап
ня фольклору, народної лексики, що особливо пожвави
.1ось після переїзду до Rатеринослава. 

Від прогресивних віянь епохи Яворницький піколи не 
відгороджувався і ніколи не був їм ворожий. Підтверджен
ням ц:ього є тісні стосунки з передовими культурними ді
лчами України й Росії, а також прихильне ставлення, ба 
навіть допомога людям, переслідуваним царизмом за рево
.1юційну діяльність. ·Є відомості, що в Яворницького були 
добрі стосунки з робітником-біЛьшовиком Григорієм Фе
доровичем Ткаченком-Петренном, який очолював Катери
нославський страйк робітників у 1905 р. В середині травня 
1904 р. Ткаченко-Петренно, в той час робітник Брянсько
го заводу, був арештований і ув'язнений в Rатеринослав
е:ьку тюрму за збереження нелегальної соціал-демонратич
ної літератури. Звільнили його в Rінці серпня того ж рону, 
віддавши під особливий нагляд поліції. Намагаючись віді
рnатись від шпигунів·, ТкаченRо-Петренко пішов таємно із 
міста вверх по Дніпру і, очевидно, за порадою Яворницько
го, зайнявся розкопнами. Із всі·м археолоrічним матеріалом, 
що знаходив, повертався в Rатеринослав, у музей до Явор
ницького, розмовляв з ним, консультувався і, лк сам згадує~ 
<<от него многое почерпную> 2• У своїй передсмертній 
записці, написаній після оповіщення йому смертного 
nиро.иу в 1\атеринославсь.иому губернському тюремному 
замну в січні 1909 р., Ткаченко-Петренко просить всі 

--~----

І ІЛ, 72/175. 

1 
2 Донецький· обласний партnрхів, ф. 326, оп. 33, спр. ?З, арк. 

9-20. 
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археологічні знахідки віддати Яворницькому в музе.іі 
ім. О. М. Поля 1• 

Показовими щодо цього є спогади дніпродзержинського 
лікаря, відомого перекладача <<Слова о ІЮлку ІгоревіМ>> 
Олексія Васильовича Коваленка (1881-1962) 2, який ра
зом з іншими революціонерами в період революції 1905 р. 
переховувався в Яворницького в музеї. В 1904-1905 рр. 
О. В. Коваленко працював фельдшером у Кам'янському 
(нині Дніпродзержинськ) і брав діяльну участь у револю
ційному русі. В розпал революційних подій він навіть буn 
обраний делегатом від трьох сіл на Всеросійський з'їзд 
Селянської Спілки в Москву 3• В період реакції, як пред
ставнику революційного активу, йому загрожувала розпра
ва з боку поліції 4• Завдяки попередженню друзів Кова
ленко встиr утекти; починаючи з кінця rрудня 1905 р., дов
гий час переховувався в селах Катеринославської губернії 
і в самому Катеринославі, в музеї Поля. <<Зайшов якось і н 
музей в Катеринославі,- розповідає О. В. Коваленко,- зу
стрів там Дмитра Івановича Яворницького, розиазан йому 
про своє становище. Дмитро Іванович повів мене в під
пальне приміщення музею. Там стояло ліжко; відкільсь 
узялась подУшка, одіяЛьце. <(Оце ваша кімната, живіть тут 
собі на здоров'я і не бійтесь нічого; будьте, як. у себе до
ма>>. І зажив я там, як у бога за пазухою. Як же я безмір
но був вдячний йомуІ Згодом туди попав ще один мій 
знайомий, учитель Іван Маркович Чорнойван, який уже 
відбув З роки поселення (висилку) у Сибіру, а тепер зна
ходився <<на положении неблагонадежноrо злемент а>>, що 
його в усякий час могли цапнути <<блюстители» покоя. 

1 Донецький обласний партархів, ф. 326, оп. 33, спр. 77, арк 
20. Виявленням: цих фактів ми зобов'язані М. Є. Гончарову, за 
що висловлюємо йому щиру подяку. 

2 «Сnогади про Дмитра Івановича Яворницького)) написаві 
О. Ковалевком 1960 р. 3 покійним автором ми були особисто зна
йомі і з його дозволу й використовуємо їх, згадуючи цю розумну 
й добру людину вдячним словом. Уривки зі спогадів вперше 
опубліковані нами в статтях: «Дорогоцінні реліквії>>.- «3оря>> від 
В березня 1961 р. та «д. І. ЯворницьІшй - популаризатор творчо
сті Т. Г. Шевченка>>.- «Вінок Великому Кобзареві>>, стор. 241. 

3 Див. <<Революция па Украине 1905-1907 rг.>>. Т. 11. Часть І, 
стор. 660. 

4 Біографічпу довідку про О. В. :Коваленка див. у книзі «Слово 
о полку Ігоревім». Поетичний переспів О. Коваленка. Дніпропет
ровськ, 1960, ст~р. 86. 
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са:м: він з Новомиргорода Херсонс:ркої губернії ... >> 1• Іноді 
вночі, пе.реодягшись в селянсь:ку одіж, Коваленко проби
рався додому, в Кам'янське, і знову ж вночі повертався 

13 музей. Яворницький підтримував їх обох і матеріально. 
<<Фінансовий стан у нас з Чорнойваном,- згадує Rовален-
1..:о,- був далеченько од задовільного. Хоч я про це й не 
говорив вічого Дмитрові Івановичу, та він догадувався. 
сам і через 'Те часто й густо nрисилав нам і обід, і вечерю. 
Л щоб скрасити наше негарне почуття утриманців, або, 
правдивіше, дармоїдів, то він приносив нам для переписки 
свої твори, переважно з обсягу красного письменства ... >> 2• 

Тільки в нінці березня 1906 р. Коваленко з документами 
пікаря О. Я. Сахненка, Чорнойван та М. О. Ткаченко та
смно вирушили пароплавом ва Київ, щоб заплутати пошу
ІШ поліції. 

Наведений nриклад - яскравий доказ людяного став
лення Яворницького до революційно настроєної молоді. 
Ризикуючи своїм становищем, переховуючи не день і не 
дна в підвалі музею революціонерів,- це вже діяльна до
помога і готовність в міру своїх сил і можливостей спри
яти тим, хто бореться з царизмом. І такі випадки були не 
ПООДИНОRИМИ. 

3 початку 900-х років Яворницький, як уже зазначалось 
раніше, по суті відходить від історичних студій. Основна 
увага тепер приділялася збиранню українського лексично
го матеріалу, не зафіксованого в жодному українському 
словнику, упорядкуванню і виданню фольклорних записів 
('1906 р. в Катеринославі побачила світ збірка з. 830 пісень 
під назвою <<Малороссийс:кие народнме песни, собрапньІе 
в 1878-1905 гг.>>). Особливо активно в цей час виступав 
Яворницьний з художніми творами: слідом за повістю 
<\Наша доля- божа воля>> ( 1901 р.), що була перевидана 
в 1905 р., виходить <<3а чужий гріх>> (Катеринослав, 1907), 
<<У бурсу!. у бурсу! у бурсу!>> (Катеринослав, 1908), збір
ник пое·зій <<Вечірні зорі•> (Натеринослав, 1910), збірник 
сатиричиях оповідань <<Поміж панамш> (КатериносJІав, 
1911), <<Драний хутір>> (Катеринослав, 1911) та ін. Разом 
з відомим робітничим поетом Трохим:о-м Романченком, 
з л:ким у нього зав'язалась міцна й тривала дружба, Явор-

1 О. В. R о в а лен ко. Спогади про Дмитра Івановича Явор
ницького (рукоnис), стор. 5. 

2 Та~ ще. 



ницький бере діяльну участь у виданні журналу <<Дніпрові 
хвилі>>, хоч слід завважити, що в цілому про цей тижне
вик він був невисокої думки. 

Літературна спадщина Яворницького немала за обсягом 
і с·воєрідна за характером. Всебічного аналізу й оцінки во
на ще не дістала в радянському літературознавстві, хоч, 
безперечно, ·заслуговує на окрему розвідку. 

Поза всяким сумнівом, ·.літературно-естетичні емани 
й уподобання Яворницьного формувались під впливом де
монратичної літератури. Висона · оцінка ним творчості 
Шевченна, Пушкіна, Коцюбинського, Гоголя, Л. Толстого, 
Квітни-Основ'яненка свідчила не тільки про схиляння пе
ред класиками, а й про бажання наслідувати їх творчі 
принципи. 

Тематика поетичних і прозавих творів Яворницького, 
лк правило, не виходить за межі інтересів сільського тру-. 
даря, інтелігенції. З цих позицій критикується пихатість 
і неробство поміщиків, духівництва, облагороджується 
життя чесного і працьоnитого хлібороба. 

Поетичний доробон Яворницького- понад 60 віршів. 
Переважна більшість їх зібрана й опублікована в збірці 
<<Вечірні зорі>>, що видана у Катеринославі 1910 р. 1 Части
на публі:кувалася пізніше в періодиці 2• 3 ранніх спроб до 
збірки ввійшов вірш <<Моя долю> ( 1883). Rіль:кома ро:ками 
пізніше датовані поезії <<Недоля», <<Заньковецькій>>, <<Ма
тері Костомарова>>, <<Зіроньці О. В. В-їй>> та ін. 

За тематиRою та провідними мотивами поезії збірRи 
<<Вечірні зорі>> можна було б поділити на ліриRу громадян
сьRу, інтимну, вірші-присвяти видатним діячам :культури 
й літератури, вірші на історичну темати:ку тощо. Але по
діл цей був би дуже умовний. Здебільшого поезія Явор
ницьного має, сназати б, інтимний харантер, її тематичний 
діапазон неширо:кий, а соціальне звучання приглушене 
розпачливими нотами. Автор часто милується степовим· 
привіллям, рознішною природою у:країнсь:кого села і з су
мом думає, що трудовий люд у постійних турботах про 
шматон хліба позбавлений та:кої можливості. В поезії <<Де 
ж володар землі?» цей мотив звучить особливо виразно. 

1 Збірка швидко розійшлась і в тому ж 1910 р. була переви
дана вдруrе. 

2 Див. <<Дніпрові хвилі>>, 1911, М 23-24 (вірш <<Горе орла>>, стор. 
309); <<Споживач>>, 1920, М 8 (вірш «Зачарований ирай>>, стор. 12-
13), М 10 (вірш (<Думи мої, діти моЇ>>, стор. 14-15) тощо. 
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Про селянина- володаря землі, який не має змоги милу
ва тися її щедрими дарами, поет з співчуттям пише: 

Ні, тая розніш не про нього, 
Бо треба бідоласі дбать, 
Кривавим потом і сльозами 
Тяжний, насущний добувать 1• 

Але далі вболівання за долю народу Яворницьний не 
ііде, бо не бачить сил, які б подолали соціальний морок 
і пітьму. Революцію 1905-1907 рр. він начебто зустрів 
і радо, проте поразка революції похитнула його віру: 

Скрізь по небу хмари плинуть, вітер гуде:.зашшав, 
Блискавиця еліпить очі, а грім реве :й вигравав. 

<(Що той вітер та несе нам?>>, ножний ножного питає, 
Та даремне те питання, бо ніхто того не. знає. 

(«Чого ждати>>) 2 

Знову, як і раніше, поет сумує, страждає, спостерігаю
чи нужденне життя трудящих. Своїми пое,зіями він ніби 
прагне усовістити тих, хто може допомогти бідним, пробу
дити в них співчуття до знедолених. Про зміст і спряму
вання таних творів говорять певною мірою вже самі заго
ловки: <<Недоля>>, <<Горе сиротини>>, <<Сиротина>>, <<Горе 
старої матері>>, <<Сирота Наталка>>, <<Даремне бажання>>. 
В цьому плані головним чином сприйнято й традиції Шев
ЧеJІка (<<Думи мої, діти моЇ>>). У трьох nоезіях, присвяче
них Кобзареві ( <<Т. Г. Шевченнові>>, <<Шевченкові>>, <<По
клик до Тараса Шевченка>>), переважає скарга на долю, на 
безвихідь. Революційний пафос музи Тараса Яворницьний 
обійшов. Втіху й розраду від сумної дійсності вів знахо
дить часто в фантастичних мріях про світ справедливості 
й добра (<<Зачарований нрай>>), в захопленні героїкою За
порожжя (<<До со.Ловейна>>, <<Сльози дуба>>) та багатством 
і чарівністю природи, яка <<од нривди одреклась, забула 
мир нікчемний>> (<<Я хочу шити, шити>>) . 

М. Сумцов, як на нашу думку, дав загалом правдиву 
оцінну поетичній збірці Яворницького. В одній із статей 
upo вченого він писав: · 

<<В 1910 г. ВЬІшел небольшой сборник стихотворений 
дмитрия Ивановича на малорусском ЯЗЬІКе, около 50 .мм. 
Большая часть их внушена природой Малороссии или за-

1 Д. Нво р ниць R и й, Вечірні зорі. Вид. друге. Катеринослав, 
1910, стор. 65. · 

2 Т а м ж е, стор. 68. 
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Титульна сторінка твору <<За чужий гріх>>. 



11орожскими изучениями автора. Заметно влияние Шев
ченко, Щоголева, народнЬІх песен. Автор владеет стихом. 
:МьІсль всегда ясная, простая. Автор сознает, что стихо
творетво не может расширить рампи его научно-литера

турной иавестности ... 
Автору не удалось познать в позаии моря шум и птиц 

щебетанье; но широкая степь приот:крьша ему много своих 
Rрасот и тайн, и она должна бЬІла зто сделать: Д. И. отдал 
ей тан много любви и всю жизнь оставался таким ее 
етрастнЬІм и преданнЬІм понлонником» 1• 

У прозавих творах Яворницького соціальний мотив 
3вучить виразніше. Створені на основі живи·х спостере
жень, оповідання й повісті письменника (а їх близько двох 
десятків) містять чимало картин і фактів, зміст яких сам 
по собі настіл~ни. промовистий, настільни ідейно багатий, 
що іноді або ж не вкладається у вузькі рамки авторського 
уявлення про ·зображуване, або ж навіть виразно протисто
їть його :консервативним тенденціям. Об'єктивна логіка ви
хоплених а дійсності образів змушувала глибше поринати 
в життя, переконливіше вмотивовувати · переживання, 
вчинки, прагнення персонажів.. Від того постанав часом 
розлад між зображуваними в творі фактами реальної дійс
ності й авторськими коментарями. Напринлад, заголовок 
повісті <{Наша доля- божа волю> ( 1901) ніби прагне на
в'язати читачеві думку про необхідність селянам дотриму
ватися по:кірної, богобоязливої християнської моралі, але 
олисані в творі страшні картини розладу, морального спу
стошення й виродження родини Мансима Вітряка перено
нують у зворотному. 

Своєю вдачею Максим Вітрнк дуже нагадує Наума 
Дрота з повісті Г. Квітки-Основ'яненка <<Марусю>. Він та
«ий же чесний, роботящий, непитущий, розсудливий гос
подар; його родина, здавалося, живе в добрі та злагоді. Та
«и:м хоче бачити Вітрнк життя і своїх дітей- чотирьох 
сивів і однієї дочки. 3 ранніх ронін він прагне прищепити 
їм успадковану від своїх батьків мораль покірного й чесно
го трудівника. Та сувора дійсність жорстоко руйнує його 
~аміри, вона нівечить і рознладає молоді душі, призводить 
ІХ до загибелі. Старший син Охрім в приступі релігійного 
е){стазу вправ пляшечку з оливою і, обвинувачений у кра-

• 1 Проф. Н. Ф. Сум ц о в. Д. И. Зварницкий.- <<Южвьхй краЙ>) 
1Нд 24 листопада 1913 р. 
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діжці, не стерпів <<Великого гріха>), день і ніч· одмолював 
його, nоки не зачах і не помер. В Якима - другого сина -
спочатку ніби й добре склалося життя, але на нього чату ... 
вало інше горе: його забирають у солдати, і звідти він по
вертається гірким n'яницею. Пропив Яким свої небагаті 
достатки, пішов у місто й там помер, а жінка з малими 
дітками в пошуках шматка хліба поткандибала <<в світи>>. 
Третій син Вітряка, Петро, щоб підтримати господарство 
батька, яке почало підупадати, подавсь на заробітки <<у 
Таврію, чи у Чорногорію ... Там, нажуть, Заробітна добре». 
Хліборобська доля батька його не приваблюе: 

<<Що ж, тату, :коло плуга та коло сохи? .. Ось ви уже 
кілько років працюєте :коло плуга та коло сохи, уже і руки 
у вас через роботу поплюс:кли, а хіба вам не випада так, 
що інколи ніяк і за подутне знести?>> 1 

Але й на заробітках Петро. щастя не знайшов. Праг-
нення до збагачення, до легкої наживи привело його, зреш
тою, до зв'язків з шахраями, які поширювали фальшиві 
гроші, а відтак- і до в'язниці. 

Дочка Орися, яка не хотіла занапастити свій вік за не
любом, за котрого її видали силоміць, покинула село, слу
жила в місті у панів і там від алкоголю й розпутного жит
тя збожеволіла. А найменший син Павлусь, потрапивmи 
під вплив родини німецького поміщика Нейхвельда, дуже 
рано зневірився у християнських догматах і приєднався 
до штундистів. Пригнічений і немічний, старий Вітряк 
взяв за свого якогось бурлаку й доживав з ним свій вік 

Трагедія Вітряка- це трагедія патріархальпого, тем
ного й затурканого селянина- власника, не здатного ще 
до активного протесту проти соціального лиха. Втішаючи 
себе у горі ·тим, що <<на все божа волю>, вітряки коряться 
долі, миряться з нещастям. <<Наша доля- божа волю>,
писав справедливо Вільхівський (Борис Грінченко) , - ее 
мораль пригноблених невольникію>. 3 цього погляду, на 
його думку, повість у цілому <<дуже реальна, дуже правди~ 

ва і змістом своїм зворушує у читача багато цікавих 
і важких думою> 2• 

Автор співчуває своїм героям. Змальовуючи жахшпlі 
людські трагедії. він прагне застерегти інших від необач-

1 Д. І. Яnо р ниць ки й. Наша доля- божа воля. Rа'l·врино
слав, 1905, стор. 74. 

2 <<Літературпо-наукопий віснию>, 1901, .М 8, стор. 80. 
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них і аморальних вчиннів, але антивного протесту проти 
соuіальпої несправедливості не виявляв. Він ніби цілном 
на боці моралі Мансима Вітряка. Одначе· об'вІ<тивво по
ність переконує читача, що звірятися лише на божу волю 

11 е можна, треба й самому дбати про себе, про свою долю. 
Страчене життя героїв повісті змушувало замислюватись 
над причинами людського горя, шукати винуватців їхньо

І'О нещастя. 

А втім, визначальним у творчості Яворниць:кого-проза
їка є не ця повість, а таІ<і реалістичні твори, я:к <<3а чужий 
гріХ>> (1907), <<Де люде, там і лихо>> (1911), <<Драний ху~ 
тір>> (1911), <<"У бурсу! у бурсу! у бурсу!>> (1908) та ів. 
Героями в них виступають переважно селяни, що <<гинуть 

в убожестві, що стогнуть од голоду, що звіріють через 
велику, огурну і жорстоку боротьбу за шматок хліба>> 1, 

інтелігенти-народники, які прагнуть чесно служити наро
,п;ові, але в умовах експлуататорського ладу не знаходять 
підтримRи, знесилюються в боротьбі з :кривдою, розчаро
вуються, відступають і, зрештою, гинуть. Письменника 
хвилюють злидні і темрява сільсь:кої бідноти, його герої 
прагнуть усвідомити причини суспільного лиха, знайти 
шляхи до переборепня соціального зла. У повісті <<Де люде, 
там і лихо>> Яворницький виступав обвинувачем світу на
сильства. У творі чуємо -відгомін подій революції 1905 р. 
Автор явно на стороні повсталого народу~ І хоч йому бра
кує чі·ткого розуміння перспектив класової боротьби тру
дящих, його симпатії ціл,ком на боці тих, хто бореться за 
волю, а не покірно схиляється перед визискувачами. Так 
сюю 13 щирим співчуттям .3малював він у ·повіс:ті <<За чу
іІ\ІІЙ гріх>> образ Гриця Дурденка-земського лікаря, .який 
«не :міг себе nочувати щасливим, коли мільйони люду були 
безщасні>>. 

Гриць Дурденно-типовий інтелігент-народник. Скін
чивши бурсу, він з радісними сподіваннями повертається 
в рідне село Сур:ківку .вчителем, мріє присвятити свої моло
ці сили справі просвіти народу. йому уявляється, що саме 
в(rитель і є тією людиною, яна здатна вивести селянство 

з темряви, вказати йому шляхи до нращого життя. Три 
Ро.ки працював Дурденко в занедбаній школі в нестерпних 
Y~ronзx, <<користуючись старчачою платою за свою чисто 

1 д. І. яв 0 р ниць ки й. За чужий гріх. J\атеринослав, 
19П7, стор. 425. 
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наторжанську працю і гублячи навіки своє здоров'я)). Але 
від того життя народу не поліпшувалось, горе й злидні не 
покидали села. Героєві раптом спадає на думку, що не 
вчитель, а лі:кар насамперед потрібен на селі; він знову їде 
вчитися, закінчує медичний факультет університету й при
їздить у глухе село Татарбранки працювати земським лі
карем. Всі сили віддає він улюбленій справі: лікує хворих, 
заступається за скривджених, ходить по домівках і дає різ
ні поради селянам, <<просвіщає>> їх. Спочатку іноді навіть 
здавалося, що справді знайдено правильний шлях, щоб 
служити народові. Але чим більше доводилося стинатися 
з жахливою дійсністю, тим швидше визрівало nереконання 
·в марності своєї роботи, наступало розчарування. 

Земський лікар виявився безпорадним, бо <<велика сила 
хвороб у селян залежала од того страшенного убожества, 
яке панувало скрізь і по селах, і по слободах, і по хуторах. 
Гнилець, куряча сліпота, заморока рогової nлінки, крих
кість кісток, роздуха черева, блидниця, стиски, безсоння -
усе це і інче певно залежало од убожества і викликало 
·велИRі хвороби і великий мор nростого люду на селі>> 1• 

Не зазнав Дурдснко й особистого щастя. Він покохав 
дочку пана Заславського Олесю, але пан погордував ним, 
відмовився видати за нього свою дочку. Морально приrні~ 
чений, ображений у своїх найк-ращих почуттях, герой кін-. 
чає життя самогубством. 

- <<Вів їхав на село з самими чистими, з самими святими 
і з самими некорисливими думками; він їхав служити сво
єму народові усім, чим міг і як міг- і своєю міццю, і сво
їм знанням, і своїм розумом, аж пони стане усього його 
життя,- читаємо в повісті про Дурденка.- То були шес
тидесяті рони дев'ятнадцятого століття, ноли і красна літе
ратура і критика скрізь щиро й гаряче почали зазивати 
молоде і чесне юнацтво іти в села до вароду і там боротись 
з темрявою та злиднями безщасного руського люду>> 2• 

Та намірам цим не судилось збутися. Захоплені висо
кими громадянськими ідеями, народнини 60-х років пори
валися допомогти <<меншому братові>>, але їх відмежування 
від революційності призводило до безвиході, прирікало. 
культурницьку діяльність на безплідність. 

Образ Дурденна мав своїх попередників у творчості 

t д. І. Я в ор пи ц ь ни й. За чужий гріх, стор. 385. 
~ Та :м же, стор. 376._ 
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І. С. Нечуя-Левицького (Павло Радюк з повісті <<Хмарю>, 
1874), О. Я. Кониського (Семен Жук з повісті <<Семен 
Жук і його родичі», 1875), Б. Д. Грінченка (Марко Крав
ченко з повісті <<Соняшний промінь>>, 1890) й ін. Та він не 
повторює їх, а доповнює; протатипом його були не літера
турні repoi, а живі люди, сучасники автора. Характерним 
щодо цього є відзив М. Сумцова про повість: <<Персонажі 
оповідання- більш-менш портрети з ·живих людей, з кот
рими автор зуС'трічався на протJші свого життя, ті.ц:ьки під 
псевдонімами ... Я тут знайшов не тільки моїх власних учи
телів і товаришів по професурі, а в аві ть і самого себе під 
назвою Довець~3алозиого, і самого автора оповідання, як 
колишнього :мойого учня і приятеля, під назвою Грицька 
Дурденка)) 1 • 

Великий запас життєвих спостережень дозволив Явор
ницькому змалювати досить широку й реальну картину 
з життя українського села кінця ХІХ ст. Повість <<За чу
жий rpix» засвідчила критичне ставлення письменника до 
дійсності, його прагнення продовжувати традиції Шевчен
ка, Панаса Мирного, Нечуя-Левицького. 

У показі життя бурси автор використав також досвід 
Помяловеького та Свидницького 2• 

Мабуть, найхарактернішою прикметою творчої манери 
Яворницького є nостійне прагнення до живої розмовної 
мови, до колоритвого побутового малюнка, до гостроГо 
й дотепиого народиого слівця. Іноді павіть створюється 
враження, що це є самоціллю автора. Безмежно закоханий 
у народну творчість у вайширшому значенні цього слова, 
Яворницький дорожить щонайменшою дрібницею, намагає
ться знайти їй місце в художньому творі. Інколи твір від 
того програє, бо навмисне вагромадження побутових дета
лей заступає головну думку, гальмує розвиток дії, а мовна 
невибагливість призводить нерідко до вадмірності діалек
тизмів. Але переважно звервепня до багатих фольклорних 

1 Академік М. Сум ц о в. До історії науково'го впливу 
О. О. Потебні.- Науковий збірник Харківської науково-дослідчої 
Rатедри історії українськоі культури. Ч. 2-3. Держвидав 'України. 
І\., 1926, стор. 7. 

2 Див. М. 6. С и в ач е п ко. Анатолій Свидницький і заро
дження соціального роману в українській літературі. Вид-во 
АН УРСР. К., 1962, стор. 413. Див. також П. 6 фремов <<Пись
менник-кольорист)). - <(Записки історико-філологічного відділу 
УАН)), 1927, кн. XIII-XIV, стор. 228. 
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джерел допомагає виразніше змалювати нартини народно
го життя, онреслити характери. 

Найкраще переконатися в цьому на сатиричному опо
віданні <<У бурсу! у бурсу! у бурсу!>> (в дещо снараченому 
вигляді воно вперше з'явилось у ннизі <<По следам запо
рожцев>>, 1898). В дусі ущипливих народних оповідань ав
тор описує тут, як два дяки-куми Іван Полуницький та 
Іван Грqмницький везли своїх недорінуватих синків у бур
су, але по дорозі так уже частували один одного сивухою, 

що заблудили й не ·потрапили до міста. Автор зриває маш
нару святенності з служителів нульту, серед я:ких, ян пише 

він, може знайдеться <<один праведнин на сто беззанонни
ків>>. В оповіданні поєднується буденна, дещо навмисне 
огрублеnа лексика з мовою <<святого писанню>. Ось сценна 
в шинку: 

<<Ядущіє, без міри піющіє і на ріжні голоси вопіющію>, 
вони врешті допились до Ісуса: сидять розпатлані, розкуд
лані, облиті горілкою, вимазані нрейдою; очі їм посоловіли, 
губи понабрякали, носи я:кось то понабучавіли, а язики, 
так ті порабились немовби лемеші в плузі>> 1• 

В оповіданнях, опублікованих у збірці <<Поміж панамИ>> 
( 1911), відверто висміюється тупість і паразитизм панів
них класів. <<Читайте и не думайте, что то моя вьщумна,
писав Яворницький пізніше Рєпіну, надсилаючи <<Поміж 
панами>>,- те типь1, :которЬІе· у меня вЬІведеньІ, фотографи
чески списань1 с живьтх лиц. Может бЬІть, некоторЬІх из 
них и сами узнаете>> 2• 

Печать приреченості лежить на образах колись вельмож .... 
ного панства- Шеребері, Сонцелова, Башмачки, Rарючки, 
Борзана та 'їм подібних. У критиці вже відзначалося, що 
в стилі й манері оповідань відчувається вплив Гоголя, зо
нрема його <<Мертвих душ>> 3• ЯворницьRий, справді, не 
тільки з висо:ким пієтетом ставився до великого російсько
го письменниІш, а й прагнув наслідувати його. Це помітно 
насамперед на характері змалювання сатиричних образів, 
у яких викривається <шошлість потлої людини». 

Письменник був переконаний у перемозі світлих начал, 

1 Д. І. Яворви ц ь ки й. У бурсу! у бурсу! у. бурсу! Катери-
нослав, 1908, стор. 37. . 

2 Лист від [1] 3 січня 1927 р. Опубліковано нами в журвалі 
«Радуга)>, 1967, .М 10, стор. 157. · 

3 Див. <(Записки іСторико-філологічного відділу УАН)>, 1927, 
кн. XIII-XIV, стор. 222 та «Зорю>, 1925, .М 12, стор. 25. 

но 



бо вірив у творчі сиJІи народу. Це застерегло його від за
uепадництва й деRадансу. Йдучи за демоRратичними тра
диціями класичної літератури, Яворницький намагався 
наказати в житті народу ті здорові, життєстверджуючі 
прикмети, які засвідчують нездоланну волю трудящих до 
боротьби за своє щастя. Такими є, зоRрема, світлі мрії се
лянина ТкаченRа з оповідання <<Драний хутір>>, що деяки
ми своїми мотивами перегукується з <<lnternlezzo>> М. Ко
цюбинського. 

Про твори <<За чужий гріх>>, <<Де люде, там і лихО>>, 
<<Драний хутір>> позитивно відгукнувся І. С. Нечуй-Ле
вицький, зауваживши, зокрема, IIJ;O в повісті <<Де люде ... >> 
події <<Обписані реально й правдиво>> 1• Особливо високої 
думки був він про повість <<За чужий гріх>>. Вели:кий пись
менник-реаліст ставив у заслугу Яворницькому добре 
знання народної душі, народного побуту, народної мови, 
майстерність в описі картин природи. 

Підкреслюючи також nравди.вість в змалюванні доре~ 
форменої бурси, життєвість образів старого Дурди, дев'я
носторічного <<педагога>>. дяка Мусія Трусія, особливо ж 
типовість головного героя - Грицька Дурденка, І. Мечуй
Левицький робив висновок, що повість <<:омеет свое значе
ние в украинской литературе>>, <<написана очень чистмм 
народнЬІм язЬІКОМ>> і <<читается с большим интересом от 
начала до конца>> 2• 

Цікаво, що виріз:ку із <<Киевских вестей>>, де була вмі
щена рецензія, Нечуй-Левицький надіслав Яворницькому 
особисто до Катеринослава в музей з припис:кою: <<Рецен
зія на оповід~ння <<У бурсу>> і <<Христос у серці чоловіка>> 
ще й досі лежить в редакції <<Киевских вестей>> і не надру
ков~на 3• 3 пошаною до Вас Ів. Нсчуй-Левицький>>. Це, а 
також вітальна телеграма Яворницького поки що єдині 
свідчення про зв'язки вченого з Нечуєм-Левиць:ким. 

Сучасники згадували, що Яворницький любив жартува
ти: <<Ми- археологи-поети>>, <<Ми- історики-художникю>. 
В цьому жарті є велика доля правди. І не тільки тому, що 
Яворницький був істориком і письменником. Його <<Исто
рия запорожеких козаков>>, <<Запорожье в остатках стари
ІІЬІ и преданиях народа>>, <(По следам запорожцев>>, спогади 

1 Ів. Н е чу й-Л е в и ц ь ки й. Новини патого письмепства.
<<Дніпрові хвилі)>, 1911, .N2 22, стор. 302. 

2 <<Ниевские вестИ>> від 8 лютого 1910 р. 
3 Цю рецензію виявити не вдалося . 
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<<Как создавалась :картина <<3апорожцьн>, <<Моя перша зуст
річ з Л. М. Толстим>> і багато інших праць написані рукою 
вправного художника, майстра слова. 

* * * 
Як від<Jмо, в кінці ХІХ --на початку ХХ ст. в деяких 

містах, зокрема і в Катеринославі, почаЛи діяти губерпсьні 
вчені архівні комісії, які відіграли велику роль у виявлен
ні і збереженні різних архівних документів. І тут Явор
ницький як член Катеринославської вченої архівної комі
сії здійснює велику й плідну роботу в галузі археографії 
та архівознавства. Багато документів, як виявилось, псува
лось, пріючи в сирих підвалах, немало з них назавжди 
гинуло. Яворницький чудово знав минуле своєї країни, її 
історію і вважав, що оберігати старовинні пам'ятки (архі
тектури, мистецтва, слова) nовинна всяRа Rультурна лю
дина, яка хоче зрозуміти сучасне і турбується про майбут
нє. Він не раз повторював: <<Увлечение стариной не есть 
увлечение праздиого ума, а есть необходимая потребность 
всякого проевещепного человеRа, ревниво относящегося 

к деяниям своих предков и заботливо воздвигающего зда
ние ДЛЯ СВОИХ ПОТОМКОВ>> 1• 

Як член не тільки Катеринославської ученої архівної 
комісії, а й багатьох архівних комісій з інших міст, вчений 
дорожив кожною пам'ятRою старовини, чи то буде твір жи
вопису, чи посуд давніх часів, чи стародру:ки-раритети, чи 
одіж, зброя, а чи архівні папери. Різко вистуnаючи проти 
тих, хто поділяв архівні мате)іали на цінні й непотрібні 
і пропонував, отже, останні знищувати, він на одному і3 
засідань RатеринославсьRої ученої архівної Rомісії щодо 
цього заявив: 

<<МЬІ должньr относиться с уважением ко всем пись
менньrм ламятниRам, так как если они в даниьІй момент 

и не имеют значения, то спустл полвека могут оказаться 

интереснЬІм матерналом для изучения бЬІта, нравов и обьІ
чаев краю> 2• 

Пристрасний любитель антикварних речей і невтомний 
збирач пам'яток старовини, Яворницький часто сам діста-

1 Д. И. З в а р н и цк и й. По следа:м: запорожцев. СПб., 
1898, стор. 264. 

2 <(Летопись Екатерипославской ученой архивной комиссию>, 
ВЬІП. V, 1909, стор. 2. 
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внп особливо важливі архівні матеріали з історії, топогра
фії (рідкісні :карти "України і Запорожжя), мистецтва, лі
тератури- української і російсьRої. Так було роздобуто 
деякі автографи Пушкіна, Жуковського, цікаві документи 
о:ро Герцена, картини Боровиковського, речі Тургенєва, ху
дожника Лампі та ін., які були власністю приватних осіб 
і стали надбанням музею. 

3 особливою любов'ю збирав Яворницький усе, що сто
сувалося життя і творчості Шевченка. У статті про Шев
чснна (досі не опублікованій) він розповідає: <<Вештаю
чпсь по нсіх світах, виmу,куючи та добуваючи скрізь рі,жну 
старовину та всякі рідкості, я здобув, між іншим, великий, 
коштовний, несподіваний для самого себе матеріал, який 
стосується до біографії нашого великого українського по
ета Т. Г. Шевченка>> 1• В такиіі спосіб аа багато років у вче
ного зібралось немало матеріалів про Rобааря. Щасливий 
випадок (фінансова підтримка В. Хрінникона 2, того Хрін
никова, що раніше фінансував і таку недовговічну газету 
<<3апорожжє>>) допоміг Яворницькому видати ці докумен
ти '1909 р. в Катеринославі у книзі під назвою <<Матеріали 
до біографії Т. Г. Шевченка>>. На титульній сторінці за
значалося: <<Гроші од nродажу ннижки підуть на пам'ят
ник Т. Г. Шевченка>>. 

У тодішній пресі В)ІХід книжки Яворницького <<Матері
али до біографії Т. Г. Шевченка>> викликав жвавий інте
рес. Навколо опублікованої в <<Матеріалах ... >> автобіографії 
Шевченка винпІша навіть полеміка, в яку вю1ючились га
зети «Рада>>, <<Діло>>, <<Прикарпатская Русь>>, <<Новое вре
МЯ>>, <<Рідний край>>. 

Вперше автобіографію Шевченка надруковано, як відо
мо, за рік до його смерті в журналі <<Народное чтение>> 
\ 18~0, М 2) у вигляді листа - <<Письмо Т. Г. Шевченка 

І ЦНБ, І, 21 936. 
2 Видання :книги обійшлось у 200 :крб. 3 приводу цього. 

О. М. Rовален:ко згадував, що в середині 900-х років катеринослав
СЬІ\ИЙ інженер В. М. Хріuников задумав збудувати в українсьному 
~тилі будинок на розі теперішнього проспекту К. Маркса і вулиці 
J\Оролен:ка (тепер це готель <<Україна»). Але вининло багато 
~срешкод. Дійшло навіть до суду ... Тоді Хрінликов звернувся до 
ворниць:кого за допомогою. А коли все було уладнано, запитав 

nч~uoro, що він хотів би у випагороду аа свою послугу. Яворниць-
1нн попросив 200 :крб. на видання матеріалів про Т. Г. Шевченка. 

al\ і з'явився збірни:к до:кументів про поета. (Див. пашу статтю 
~Р,· І. Яворниць:кий- популяризатор творчості Т. Г. Шевчепка>>.
lНок Великому :Кобзареві, стор. 241-242). 
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к редактору <<Народного чтению>. Цей лист неодноразово 
передруковувавен в різні роки і в різних виданнях. Мину
ло чверть століття, і аж тоді стало відомо, що автобіогра
фія із <<Народного чтению> відредагована Кулішем, допов
нена вим і перероблена. 

11 серпня 1885 р. RатеринославсьRа щотижнева газета 
«Степь>> повідомляла, що редак·тор-видавець <<Екатери
нославского листRа об'Ьявлений>> П. І. Зуйченко <<получи.1 
от П. А. Кулиша подлинвую рукопись автобиографии 
Т. Г. Шевченка, которая до настоящего года лежала в бу
магах г. Кулиша, забьІТаЯ им>>, і жалRувала, що Куліш <<вс 
позволяет ее печатать, предполагая сам в скором времени 

издать ее>>. При цьому додавалось, що <шапечатанная 
в <<Народном чтению> автобиография позта бьтла написана 
им, Н.улишом, со слов Т. Г. - Подлинвал рукопись... на 
шести с половиною страницах ппсчей бумаги, сложенноJ:'r 
в четвертку. Почерк разговистЬІй, немного дрожащий, во 
четний. Правописание не севсем правильвое>>. 

Через три місяці, в листопаді 1885 р., в <<Киевской ста
рине>> з'явилася автобіографія в публікації Куліша, з його 
коментарями і стислою передмовою. В останній розповіда
лось, що автограф подаровано любителю вітчизняних па
м'яток Петру Івановичу Зуйченку, котрий жив у Катери
нославі. 

Таким чином, рукоnис автобіографії Шевченка в 1885 р. 
став власністю катериноеланця П. І. Зуйченка, nоручика 
у відставці, редактора місцевої газети, людини, що любила 
літературу і навіть сама пробувала nисати. Незабаром ( 4 
березня 1886 р.), як повідомили місцеві газети, П. І. Зуй
ченно помер від тубернульозу. Руноппс автобіографії поета 
зберігала довгий час його дружина- Євгенія Олександ
рівна Зуйчевко, яка після смерті чоловіка продовжувала 
видавати його газету. 

В Дніпропетровську до недавнього часу (1966 р.) жив 
син П. І. Зуйчевка- лікар-пенсіонер Пантелеймов Петро
вич Зуйченко. В розмові з авторкою цих рядків він розпо
вів, що автограф автобіографії Шевченка зберігався в їх
вій сім'ї, поки 1906 р. не придбав його Д. І. Яворницький 1• 

1 На ваше прохання П. П. Зуйчепко 1960 р. написав стислі 
спогади про те, як потрапила до них у сім'ю автобіографія Шев
ченка. Про це див. нашу статтю <<Д. І. Яворницький - популяри
затор творчості Т. Г. Шевченка>>. -Вінок Великому 1\обзареві, 
стор. 244. -
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Цей автограф, а також лист Куліша П. І. Зуйченку від 

1 ссрпня 1885 р. і опублікував Д. І. Яворницький 1909 р. 
згаданій збірці разом з іншими документами про Шев

~еnтш. Тут же вміщено і лист до редактора <<Народного· 
чтєНІІЮ>. Це давало можливість зіставити автобіографію 
ІІІєвченка в редакції Ryлima і рукопис її, написаний py
:f\OIO поета. На таке зіставлення націлювало і вступне сло
во Нворпицького, який підкреслював, що <<кожна рисочка, 
:f\OI-f\lla сторінка і кожне слово поета варто уваги статечно

rо у'Іеного видавцю) 1• 

При порівняльній характеристиці цих двох автобіогра
фій помітні великі розходження, не тільки стильові, а й 
ідоііпі. Якраз це й при-вернуло увагу критиків. "У рецензії 
на юшгу Нворницького В. Доманицький писав: <<Дякуючи 
д. Яворницькому, бачимо тепер, як Куліш пустив туману 
не тільки російському редакторові, але й у.сім українським 
біографам, що аж до сьогодні вважали ту а.втобіографію за 
снраодішню, таку, що написав її власноручно поет. Тим ча
сом па 2/ 3 це робота Куліша: Куліш узяв лише справдіш
ию біографію ЯІ\ канву і по ній розшив,' які хотів, узорю> 2. 

Саме редакторську роботу Куліша реакціонери вико
ристали для того, щоб оголосити, начебто Шевченка як 
геніального українського поета не існувало взагалі. "У пе
тербурзькій газеті <<Новое времю> з'явилася стаття під не
доозначною назвою <(ПоддельньІй Rобзарь>>. Автор цієї 
статті якийсь Книгоноша писав: <<К сожалению, из доку
меuтов брошюрьІ г. 3варницкого видно, что автобиография 
Шевченка ... подложнаю> 3• Справжню ж автобіографію по
ета газета прямо назвала <<грубоватЬІм, малограмотнЬІм 
R е<.~:\-юдовольньІм рассказом>>, а редакторське втручання 
Уюwа роздула до неймовірних розмірів, ставлячи під 

сумнів навіть авторство <<Кобзарю>. В кінці статті, не при
Ховуючи своїх відвертих намірів принизити ім'я Шевчен
l\~, nере:креслити його твори, газета сіяла зневіру в справж
ІllстІ. Шевченкового слова, закликала зробити ревізію його 
ІІоезії. Цей наклеп на Шевченка передрукувала також 
rа.зета <<Принарпатская Русь>>. 
------~ відповідь шевченкознавець Василь Доманицький не-

'Іеu ~- д. І. Я в о р н и ц ь ки й. Матеріали до біографії Т. Г. Шев-
~'1· Натеринослав, 1909, вступ. 

«Рада>> від 7 жовтня 1909 р. 
17[ЗО3 J\ ни r он о ша. ПоддельпьІй Нобsарь.- <<Новое времЯ>> від 

] ї:І\овтня 1909 р. (ілюстрований додатон до газети, стор. 8). 
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гайно виступив у <<Раді>> з полемічно-пристрасною статтею_ 
фейлетоном <<Брехати- не ціпом махатю>, яку передру:к\'
вала газета <<Діло». Схвильовано захищаючи Шевченка Яl\ 
автора <<Кобзарю>, Доманицькиі'І дошкульно висміяв на:м;)_
гання <<нововременсь:ких паперомарателіш> підкопатися під 
славу і творчість Шевченка, викрив їх недобрі наміри nі
дірвати авторитет Шевченка: <<1\.ожнісінькому ясно, як ва 
долоні, що <<тут була думка не та>>, тепер збирають по nciiJ: 
Росії гроші на пам'ятниІ\ Шевчен:кові ... Отже, ясне діл(), 
треба <шодгадить>> ... Та дарма праці: не вам <<потвора~1 
велетенським ... стоязиким ... >> хоч на волосінь підкопати nо
.тrетня українсЬІюго - Шевченна>> 1• 

Книга Яворницького, отже, давала новий, свіжий мато
ріал, який і спричинився до суперечюr між діячами різних 
політичних й ідейно-естетичних еманів та орієнтацій. Супо
реч:ка ця, як бачимо, зводилась до того, що :Куліша обвину
вачували в фальсифікації автобіографії Шевченка, хоча, 
я:к ві~омо, надруковане в <<Народном чтению> <<Письмо 
к реда:ктору ... >> написане Кулішем на прохання самого по
ета і схвалене .иим. Шевченко вважав цей лист своїм 2, 

хоч тут і були допущені ден:кі пом'якшення супроти ва
ріанту автографа, ЯІШЙ опублікував Яворницький. 

Крім автобіографії, заслуговують на увагу також інші 
донумент:и, вміщені в книзі Яворницького, зокрема мате
ріали про перебування Шевченка на засланні. Правда, час
тина з них вперше опублікована 1905 р. в журналі <<Киеn
сюія старина>> (М 2) С. Рнлицьким, який скопіював їх 
у Ф. С. Романовича з Ростова-на-Дону. Довідавшись про 
це, Яворницький негайно поїхав до Романовича, купив 
у нього ці донументи за 150 :крб. і опу

1

блінував їх того Іt\ 
1905 р. у <<Вестни:ке екатеринослаnсного земства>>, а оригі
нали віддав до музею. Передрун. їх, між іншим, він пояс
нив так: <<Хотя они (до:кументьІ.- М. Ш.) по частнм уже п 
напечатанЬІ, зато дале:ко непалпо и, главное, песколько не

точно, почему я и решил предать их гласности, не вьшус

кая из них ни единого слова и держась того порядна, :ка~~ 

они занумеровань1 по исходлщим бумагам канцеляриЙ>> 3
• 

1 <<Рада>> nід 4 листопада 1909 р. 
2 Див. Є. П. К и р пл ю к, Є. С. Ш а б л і о в с ь R и іі, 

В. Є. Ш у бр я n ський. Т. Г. Шевченко. Біографія. <<НаукоВ<\ 
думка>>. R., 1964, стор. 531. 

з [Д. И. 8варницІшй]. R биографии Т. Г. Шевченка.- <<Dестнит~ 
еюtтеринославского земства>>, 1905, N2 16-17, стор. 399. 
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І д1исно, С. Рклицьн.ий дещо передає своїми словами,,. 
дeUJ.O випускав, дещо скорочує. А <<Дела>> .М 112 та справи 
npo перевед~ння Шевченка ~ Оренб~рзь:кий лінійний ба
та.тrr..йон зовсІм немає. До речІ, останнп1 документ, ЯІ{ пише 
ca~r Яворницький, зберігся для поколінь цілком випадко
во. ІДе 1883 р. в Оренбурзі, завдяки щасливому випадку, 
він потрапив до М. П. Вавилова (у І\рамниці йому загор
nvлп в цей документ тютюн), і тільки 1908 р. Яворницький 
J\уnпв його у дружини Вавилова 1• 

Окрім всього, в збірці <<Матеріали до біографії 
Т. Г. Шевченка>> є також лист Шевченка з Нижнього Нов
города до М. С. Щепкіна від 4 січня 1858 р. (спочатку 
опvблікований Яворницьким у <<Вестнине екатеринослав
ск~го земства>> за 1905 рік 2). Листа цього, як згадує Явор
ницт)кий, придбав він 1904 р. в артиста Єрмилова в Моснві. 

Rci ці до:кументи-оригінали разом з ру:кописом автобіо
графії весь час зберігалися в Катеринославсь:кому (nотім 
Дніпропетровсьному) історичному музеї. Після Великої 
Жовтневої соціалістичної революції, в 30-х роках, їх пере
дано до Інституту літератури АН УРСР, а в музеї зали
шилися копії. 

Пажливість книги Яворницького <<Матеріали до біогра
фії Шевченка>>, що містить ряд нових документів, не під
лягає сумніву; публік·ацівю їх Яворницьний зробив цінний 
ВНАсок у дореволюційну шевчснкі'ану. 

У тій же неопубліковавій статті про Шевченна, про 
:котру йшлося вище, вчений згадує, що пізніше йому по
Щастило дістати ще :кілька важливих документів, які сто
сувалися життя і творчості Шевченка, серед них <<Rобзар>> 
з автографом- <<Марії Степанівві Козачковській з чолові
Rо~r і дітками>>, подарований поетом дружипі лікаря 
А. О. Козачковського, з яким Шевченко листувався, nере
бу ва ючи на засланні. 

Яворницький з великою шанобою ставився до всього, 
ІЦо хоч якоюсь мірою стосувалося життя Шевченка, його 
1'Ворчості, його імені. 1914 р. на одному із засідань шев
lfоnнівського ювілейного :комітету. він висловив бажання 

'І' 1 Див. Д. І. Л в о р ниць ки: й. Матеріали до біографії 
· 1'. Шовченна. Катеринослав, 1909, стор. 45, 46. 

2 Див. (<Вестuик екатеринославсноrо земства)), 1905, М 16-17, 
Авр. 405. У повному зібранні тnopin Шевчеюш (Т. ІІІ. Листування. 
n :У. К, 1929, стор. 947) помилІюво твердиться, ніби цього листа 
ІІер.ІІІе надруковано 1909 р. 
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видати альбом <<Пам'яті Шевченка)> із тих документів, щ0 
знаходилися в музеї: для ц~ого й просив міську думу 
асигнувати музеєві 500 нрб. Але коштів не дали. 

Постійною турботою вченого було і виявлення, збері, 
ганнЯ та охорона й інших вітчизняних пам'яток культу
ри- мистецьких, архітектурних, художніх, літературних. 
Під його керівництвом музей весь час розроста.вся, хоча 
субсидії земства ва його утримання були вкрай мізернимн. 
Музей жив своїм власним, окремим життям, відірвано і від, 
міністерства освіти, і від Катеринославського наукового 
товариства, яке, до речі, тільки гальмувало його роботу. 
Основне, за рахупок чого він існував, були певсипуща. 
праця Яворницького, внесни приватних осіб та допомога. 
повітоних ремісничих шкіл. За своє життя Яворницькиіі 
побував у багатьох містах (в Росії і за кордоном), бачив 
багато різних музеїв, добре розумівся па архівній і музей
ній справі і прагнув зробити Катеринославський музей 
зраз1ювим. У тодішніх умовах це було нелегко. Досить с:ка
зати, що в штаті музею налічувалось всього три один1щі 
(разом з дире:ктором) 1• Основна робота лягала на плечі 
Яворницького- він був і екскурсоводом, і техвічним та 
ю1уновим працівником, і директором. 

У Катеринославсьний музей не потрапляли випадкові 
JІюди. Яворницький як дире:ктор сам добирав :кадри, заохо
чуючи до праці людей талановитих, щирих і відданих 
справі. В музеї у різний період працювали відомий худож
ни.к, анти:квар і мистецтвознавець О. Сластьон, здібний 
художник В. Строменко, відомий фоль:клорист і етнограф 
Б .. 1\равчен:ко, письменник Д. Красицький. Довгий час 
(1907-1913) першим хранителем музею і заступни:ком 
директора був відомий робітничий поет Трохим Роман
чен:ко. 

Уміння Яворницького добувати експонати і кошти длн 
музею, як ·свідчила сучасна йому преса, дуже часто грани
чило з віртуозністю. За декілька років музей так розрісся, 
що експонати не вміщались у збудованому 1905 р. примі
щенні. Вже 1910 р. Яворницький порушує нлопотання про 
будування ще одного корпусу для музею. Він звертається 

t У статті П. Матвієвеького «25-річчя Дніпропетровського 
краєвого історично-археологічного музею>> всебічно . висвітлено 
діяльність Яворницького як директора :музею. (Див. Дншропетро:н
ський краєвий історично-археологічний музей. Збірник. Т. І. 
стор. 5-43). 
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до земських зборів з проханням виділити для нього_ відпо
відFІУ суму і площу. Місце облюбував сам- поряд з пер~ 
JliiІM корnусом. Після тривалих клопотань учений домігся 
дозволу й коштів на побудову другого приміщення. Щоб 
ештасти такий план, <<який би відповідав останнім зразкам 
мvзейної будівельної техніки й архітектурного стилю>> 1 , 
я·ворницький 1910 р. відправляється за власний рахунок 
у Gгипет і Палестину. Побувавши в !єрусалимі, !\аїрі, Ге
Луані та інших містах, ознайомившись з тамтешніми ви
значними пам'ятками, він вибрав за зразок для другого 
Іюрпусу Катеринославського історичного музею :Каїрський 
музей. Будівництво розпочалось 1912 р.2 Вчений планував 
розмістити експонати так, як це зроблено в Стокгольмсько
му музеї. 

В Єгипті Яворницький відвідав Лесю Українку, яка 
в той час там лікувалася. Він був добре знайомий з сім'єю 
поетеси, зонрема постійно листувався з її матір'ю- пись
м:Рнницею Оленою Пчілкою. Чоловік Лесі Українки, ви
датний український музикознавець і фольклорист І\JШмен·r 
І\ вітка ( 1880-1953), цікавився піснями, зібраними Явор
ницьким. У далекому Єгипті Яворницький радів, що по
бачився з видатною землячкою. Зустріч ця відбулася 
2 лютого 1910 р., в Гелуані, де жила тоді Леся Українка 
з К. Квіткою. Яворниць:кий після довгих розшуків нарешті 
анайшов її на віллі <<Continental>>. Леся Українка зустріла 
його привітно, разом вони побували в єгипетському музеї, 
і Яворницький видався їй <<симпатичним і інтересним чо
ловіком>>. <<Тепер він поїхав у горішній Єгипет оглянути 
тамтешні руїни,- писала вона в листі від 3 лютого 1910 р. 
доМ. В. 1\ривиню.ка, чолові:ка сестри Ольги,- а на поворіт 
nроживе тут з тиждень на нашій віллі для відпочинку. Він 

1 Див.. Дніпропетровський краєвий історично-археологічний 
Музей. Збірник. т. І, сто:р.: 17. oU 

2 Імперіалістична вшна 1914 р., громадянська вшна, тяжке 
становище нашої країни в перші роки радянської влади надовго 
апгальмували завершення будівельних робіт. Будинок стояв без 
даху. В 30-х роках, коли замість Яворни~ького по:;ав працюватІ! 
ІІоnий директор, при безтурботному й баидужому иого ставленНІ 
Це приміщення віддали Міністерству зв'язку, яке, добу~увавшl!, 
Розмістило в ньому свою коптору, що знах~дитьс~ там 1 пониНІ. 
довгий час музей тіснивел в одному приМІщепш. Нещодавно У 
ЦІ!орі музею розпочалось будівництво нового корпусу, яке зараз 

YJi.\e аавершувться. 
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завзятий дід- лазив і на піраміди, і в піраміди, й де йоr0 
тільки ne носило! .. >> 

1 

По приїзді з Єгипту, як і раніше, головна увага зосере
джується на роботі в музеї ,і для музею. Одноча-сно вчений: 
бере діяльну участь в культурно-освітньому, науковому та 
літературному житті Катеринославщини, зокрема в роботі 
Катеринославського наукового товариства, Катеринослав
ської ученої архівної комісії, особливо ж- у катерипо
славській <<Просвіті>> з усіма її філіями. 

Яворницький був воістину речником слави запорозької. 
3 лекціями про лицарів запорозьких він вистуnав у бага
тьох містах і селах України. Досить назвати хоча б Таган
рог, Бердянськ, /Китомир, Чернігів, Мелітополь, Лугансьн, 
Київ, Полтаву, Ростов-на-Дону, Кременчуг, НовочеркасЬІ~, 
Лубни, не кажучи вже про Катеринослав та його околи
ці - Павлоград, Новомосковськ, Верхньодніпровськ, Ниж
ньодніпровськ ·та ін. Прибуток з лекцій, як правило, відда
вався на користь народних бібліотек, просвіт, учнів з 
народних училищ, приютів. У Дніпропетровському і-сто
ричному музеї збереглося про такі лекції безліч афіш. 

Лекції Яворницького завжди збирали велику аудито
рію. Читав він цікаво, жваво, із справжнім натхненням 
і почуттям, пересилаючи розповідь українськими народни
ми піснями, думами, приказками, уривками з творів пись
менників і поетів, особливо Шевченка, а також ілюструючи 
її картинами і фотографіями у збільшеному розмірі. 

Яворницький взагалі був справжнім майстром популя
ризації знань про минуле свого народу, про запорожців. 
Щодо цього рівних він не знав. Його лекції, виголошувані 
з великою емоційною віддачею, пробуджували любов до 
рідного краю, до його героїчної історії. 3 цього погляду 
дуже характерний відгук полтавсь:ких народних учителів, 
слухачів літніх учительських курсів 1912 р. Прощаючись 
з Яворницьким, який читав їм курс лекцій про історію 
Іюзаччини, вони піднесли йому такий адрес: <<Вельмиша
новний Дмитре Івановичу! 

Rожний народ, хоч би дикий, 
Любить свій родинний край ... 

Про таку любов і поважання до свого рідного, матер
нього Ви, вельмишановний Дмитре Івановичу, з особли-

1 Лист уперше опубліl\.овано 1956 р. (Лес я Укр аїн ка. 
Тnори в п'яти томах. Т. V. Листи. R., 1956, стор. 573). 
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вою святостю і з щирим серцем говорили весь цей, на 
превеликий наш жаль, дуже короткий час в своїх опові
даннях про славне лицарство старої неньки нашої "Укра
їни. Кожна ваша промова, гаряча, як сонце, і життєлюбна, 
ЯІ\ перша весняна к,вітка, вли-вала в нашу душу якусь над
звичайну енергію, силу і святе поважання до сивої старо
вини нашої рідної країни. Ви так яс:краво маJІювали життя 
наших славних прадідів, їх чесну, святу боротьбу за свою 
віру православну християнсь:ку, за свободу людську і не
залежпість рідної країни, що величні образи цих лицарів 
на віни вічні зіллються з нашими душами і передадуться 
нами дітям нашим як зразок благородного життя люд
ського>>1. 

Такі ідеї пропагував Яворницький і в стінах катерино
славської <<Просвіти~>. Як відомо, після революції 1905 Р. 
<<Просвіти>> виникли в багатьох містах Східної 'України. 
Організація бібліотек, друкування невеличких брошур для 
широких мас, влаштування концертів, літературних вечо
рів рід:чою мовою - все це, безперечно, відіграло певну 
роль у самоосвіті народу, оскільRи в той час на селі взагалі 
не було ніяких культурно-освітніх установ. До того ж тре
ба зауважити, що розмах і напрям роботи місцевих <<Про
світ>> залежав від тих керівників і діячів, що їх очолювали. 
Загальновідома, наприклад, прогресивна роль у <<П росвіті>> 
таких видатних письменників, як Панас Мирний, Михайло 
:Коцюбинський, Борис Грінченко, Леся ·"У:країнка, Любов 
Нновсьна та ін. Яворницьний всіляко підтримував діяль
ність катеринославсьної <<Просвіти>> ян почесний її голова 
і спрямовував її роботу в демократичне русло. Він не тіль
ки приділяв велику увагу організаційним питанням, роз
ширенню катеринославсЬІщї <<Просвітю> з усіма її філіями, 
а й сам часто виступав в вій з доповідями про Запорож.,. 
жя, про вародну творчість, про видатних українських пись
менників. 

1914 р., коли було заборонено святкування шевченків
ських роковин- 100-річчя від дня народження великого 
сина "Унраїни- Яворницький, як почесний голова катери
нославського ювілейного шевченківського :комітету і пачес
nий голова лі тер а турно-а ртпетичного :катеринославського 
товариства <<Просвіта>>, підніс свій голос протесту на захист 
nеликого Кобзаря. Разом з передовою громадськістю міста 

1 <(Дніпрові хвилі>>, 1912, .М 15-16, стор. 220. 
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він багато зробив ;!!ЛЯ проведення ювілею Шевчен:ка. Нате
риноелав взагалі був одним з перших міст, де організувався 
шевченківський ювілейний комітет. 

При підтримці прогресивво настроєної громадськості 
міста шевченківський ювілейний комітет, зокрема голова 
комітету професор О. М. Терпигорєв (пізніше академік 
АН СРСР) та почесний голова Д. І. Яворницький, ціною 
великих зусиль домоглиеь того, що в Катеринославі таки' 
дозволили святкування роковин Шевченка. Завдяки на
стійним клопотанням ЯворFпцького перед губернатором за 
декілька днів до свята місцева влада дала офіційний дозвіл 
з умовою, якщо вчений особисто згодиться взяти на себе 
відповідальність за проведення вечора. 'У Дніпропетров
ському історичному музеї ім. Д. І. Яворницького зберігає
ться цей документ- дозвіл катеринославського губернато-. 
ра від 20 лютого 1914 р. за М 3420 на влаштування 
засідання, присвяченого Шевченку. <<Вследствие ходатай
ства юбилейноrо шевченковекого комИтета от 19 сего фев
раля,- писав губернатор,- уведомляю, что к устройству 
в городе Екатеринославе бесплатного заседаниЯ, посвя
щенного памяти Т. Г. Шевченко, согласно прилагаем_ой 
программЬІ, с моей сторонЬІ препятствий не встречается,
при условии недопущення как в докладах, так и вообще 
в речах вь1ражений, носящих тендевциозво политическую 
окраску. При атом сообщаю, что указавное заседание мо
жет состояться лишь при условии принятия на себя ответ
ственности за соблюдение на нем порядка, согласно вьІше
изложенньІх моих указаний, почетнЬІм председателем 
комитета профессором 8 в а р в и ц к и м - лично из'Ьявив
шим мне на зто согласие>> 1• 

'Уже наступного дня в місті з'явилися афіші з програ
мою засідання, розпорядником якого значився Д. І. Явор
ницький. 25 лютого 1914 р. о 8 год. 30 хв. вечора в примі
щенні Англійського клубу (нині український драматичний 
театр ім. Шевченка) відбулося урочисте засідання, при
свячене 100-річчю від дня народження Rобзаря. Певна річ, 
не всі бажаючі потранили на цей вечір. Як повідомляли 
місцеві газети, квитт~и бу ли роздані за кілька хвилин. 

1 Дніпропетровський історичний музей ім. Д. І. ЛворницЬІюrо, 
відділ фондів, npx. 655, арк. 6. Вперше опублінонано нами в статті 
«д. І. Яворницький- популяризатор творчості Т. Г. Шевченна>>.
Вінок Вели:ко!\!у Кобзареві, стор. 228. 
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Простий народ надіслав на адресу mевчеп:ківського комі
тету багато вітальних телеграм .. 

На цьому ж вечорі Яворницький, незважаючи на по
ганий стан здоров'я (вже давно у вченого з'явилась 

1штара:кта, в зв'язку з чи:м: він переніс тяжку і складну 
операцію очей і лікарі взагалі заборонили йому тимчасово 
працювати), виступив із палкою промовою по-українсьни 
<<Т. Г. Шевченко- народний унраїнсь:кий поет>>, яку опуб
лі:кувала газета <<Южная зарт> 1 (всі доповіді виголошува
лясь російсь:кою мовою) . 

Реферат Яворницького не мав детальних даних про 
життєвий і творчий шлях nоета чи аналізу о:кремих його 
творів. Це емоційне, схвильоване слово про місце та роль 
Шевчен:ка в у:країнсьному письменстві, в суспільно-полі
тичній боротьбі. <<Увесь свій вік,- читаємо в ньому,- поет 
болів за рідний край, за бідний, знедолений народ; він пла
І\ав його слізьми, він страждав його стра:шданням; він ра
дів його радощами... Імення його було, єсть і буде свято 
для всіх тих, у :кого єсть жива душа і живе серце в гру
длх>>2. 

Особливу увагу звернув доповідач на мову поета, на 
народність його поезії, на органічний зв' язок її з життям 
і думами народу, з фоль:клорними джерелами. Важливою 
бул;а думка, що ШевченRо був всесвітнім поетом, і значен
ня його в історії унраїнсьної літератури особливо велике, 
бо <<він вивів свій народ із меж чисrо етнографічних і по
ставив його на широний шлях культури- включив його 
н сім'ю західноєвропейських народів>> 3 • 

На перший nогляд, на вечорі було ніби все гаразд: ви
голошували nромови, денламували вірші, співали <<3апо
віп>. Насправді ж вечір відбувався під пильним жандарм
сь:ким наглядом. Це не могло не вплинути на настрій при
сутніх і nередусім на зміст виступів. Художню програму 
вечора, особливо твори Шевченна, вкрай обрізала цензура 
(досить сказати, що було прочитано всього-на-всього два 
вірші Шевченна <<Чернець>> і <<До Основ'яненl\а>>). Цього 
не обминула тодішня Rатеринославська газета <<Южная 

І д. Е в а р н и ц ь R и й. т. r. Шевченко - народний українсь
кий поет. Реферат, прочитаниьІЙ в торжественное заседание шев
чепковсноrо юбилейного комитета 25 февраля 1914 r.- <<Южная 
зарю> від 1 березня 1914 р. 

2 Там же. 
3 Там же. 

123 



зарю>, яка наступного дня 8осить сміливо писала: <<Тор
жествовать с оглядкой, вь1ражать любовь и уважение к па
мяти народного певца по установленному канцеляриями 

образцу, бояться за :каждое произнесенное слово ... да разве 
при таких условиях возможно естественно и свободно иs
лить горячее народное чувство? .. Когда же мь1 дождемел 
чего-либо иного, кроме постояннь1х запрещений и ограни
qений? .. Невольно вспоминаеmь Шевченко: 

І день іде, і віч іде, 
І голову схопивши в руки, 

Дивуєшся, чому не йде 
Апостол правди і науки?>> 1 

До речі, цей номер газети жандармське управління не
гайно конфіскувало. О 4-й годині ранку поліція вдерлася 
в приміщення редакції і знищила майже всі примірники 
газети 2• Щодо цього в Дніпропетровському обласному іс
торичному архіві (канцелярія катеринославського губер
натора) зберігається ціле <<Дело>> 3 - рапорти, донссепня 
про виконання наказу тощо. 

І навпаки, газета <<Русская правдю> (теж катеринослав
ська, тільки правого ухилу), підтримуючи заходи уряду, 
відверто виступала проти ювілею Шевченка. А коли на її 
адресу посипались нарікання (близько 200 листів), то ре-
дакція змушена була відповісти: <<Отдавая должное даро-:
ванию Шевченки ... мь1 наряду с зтим определенно вьІска
зьшаемся против чествования Шевченни. Логично ли вто? 
Да, логично ... ибо МЬІ видели, что ІПевченно тут ни при· 
чем, и е•го имя нужно ... для политической демонстрации ... >> 4• 

Газета засуджувала танож народні хвилювання, пов'язані 
із забороною ювілею Шевченка. Ці факти свідЧать про ту 
непримиренну суспільно-політичну боротьбу навколо особи 
і творчості Шевченка, про яку говорив В. І. Ленін, під
креслюючи гостро політичне звучання шевченківських свят 
у 1914 р. 5 

В таких складних умовах доводилося Яворницькому 
вести боротьбу за Шевченка. І треба йому віддати належ-

1 Е. А. И в а н о в. По поводу чествования памяти Т. Г. Шев
чешю.- «Южная заря» від 26 лютого 1914 р. 

2 Один примірник газети Яворницький взяв длл музею, над
писавши в куточку: <<Конфісковано>>. 

3 Див. Дніпропетровський обласний історичний архів, ф. 11, 
оп. 1, спр. 1270. 

4 <(Русская правда>> від 28 лютого 1914 р. 
5 Див. В. І. Ле в ін. Твори. Т. 20, стор. 196. 
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пе, бо щодо цього він ішов разом з nрогресивно пастроени
)'lІІ діячами. Незважаючи ні на які заборони, в Катерино
славі, на відміну від інших міст, завдяки Яворницькому 
все ш відбулося святкування роковин Шевченка. 

Не менше труднощів було і з відзначопням 50-річчя 
nід дня смерті поета в стінах КатеринославсьБої ученої 
архівної комісії, де Я.ворницький прочитав оригінальну за 
;щдумом доповідь <<Запорожье в по~зии т. r. ШевченRа>> 1• 

Увага вченого до творів 1-\обзаря саме в такому плані ціл
ном зрозуміла: йому, як історику Запорожжя, насамперед 
імпонували поезії Шевченка про козацтво. 

У цій доповіді, як і в розглянутому вище рефераті про 
Іllе·вченка, Яворницький послідовно проводитЬ думку щодо 
причин звертання поета до по:казу минулого народу: тіль
юr тяжка сучасна поетові дійсність спонунала його осиі
нуnати минуле, прославляти героїчні діла своїх предків. 
Зіставляючи історичні факти і конкретні поезії, вчений 
простежив, наскіль:ки донументально правдиво змальовані 
Шевченком і запорожці, і Запорожжя. В роботі, приміром, 
йдеться про те, чи знав Шевченко топографію Запорожжя, 
заповітні місця Запорозької Січі (Хортицю, Великий Луг), 
n якому значенні вживав він взагалі поняття Січ тощо. 
Особливу увагу приділено майстерному відтворенню 
постом частионих рис запорозького побуту, колориту епо
хи. 3 історичною вірогідністю, на думку Яворницького, 
аображені Шевченком й історичні особи- Іван Підкова, 
<<геніальний>> полководець Петро Rонашеnич Сагайдачний, 
Тарас Трясило, <<знаменитий>> Мансим Залізплк. Особливо 
ш ясираво і правдиво змальований гайдамацький рух, ос
новні причини якого учений вбачав у жахливому енономіч
пому і релігійному гніті українського народу. <<В зтом 
отношении,- зазначає він,- его (Шевченка.- М. Ш.) по
ппмание народно-гайдамацкого движения гораздо ближе 
І\ исторической правде, вежели точка 3рения на зто собьІ
тне некоторьІх исследова теле й нашего времени. 

<<Гайдамаки- не вои~ь1, 
Разбойники, ворЬІ, 
Пятно в нашей истории!)> 
Брешеш, людоморе! 

1 Доповідь прочитано в лютому 1911 р. Див. <<Летопись Ена
торивослаnсІюй ученой архивной Іюмиссию>, nьш. VIII, 1912, стор. 
1U2-159, та окреме видання: Д. И. 8 в ар ни цк и й. Запорожцьr 
11 nоззии Т. Г. Шевченка. Типоrрафил rубернскоrо земства. Ека
тер:иnослав, 1912, стор. 1+58. 
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За святую правду, волю 
Розбійник не стане, 
Не рознує аанований 
У ваші кайдани 
Народ темний; не заріже 
Лукавого сина; 
Не розіб'є живе серце 
За свою країну» І. 

Не відступив від історичної правди Шевченко і в показі 
політичної смерті Запорожжя, трагічної картини зруйну
вання Запорозької Січі. Все це, nідкреслює Яворницький, 
зображено <<в полном и точном согласии с историей 3апо-
рожью>2. . 

Праця <<3апорожцьІ в поззии Т. Г. Шевченка>> була не
пересічним явищем у дореволюційному шевченкознавстві. 
Ій, по суті, передувало тільки повідомлення істориІ\а 
В. Антоновича (його виступ на засіданні Історичного това
риства Нестора-літописця 1881 р. про твори Шевченка іс
торичного 'Змісту) 3• АптоноDич, вказавши на ряд історич
них неточностей у творах поета, прийшов, як і Яворни
цький, до такого загального висновку: <<Шевченко как 
нельзя лучше поня.тr и изобразил дух Запорожью> 4• Оціню
ючи виступ Антоновича в цілому як позитивний факт на 
той період, зазначимо водночас, що був він дуже конспек .. 
тивним і стосувався насамперед загальнометодологічних, 
хоч і дуже важливих, роздумів про відображення взагалі 
митцем тієї чи іншої історичної епохи, героя. Розвідка 
ж Яворницьного побудована на фактичному матеріалі (іс
торичному і поетичному), до характеристики залучено 
чимало творів Шевченка- <<Невольнию>, <<Гамалію>, <<Іван 
Підкова>>, <<Гайдамакю>, <<Тарасова ніч>>, <<Іржавець>>, <<Чер
нець>>, <<До Основ'янен:ка>>, <<Холодний яр>> та ін. 

Яворницький пішов далі за своїх Попередників у вияв
ленні джерел, у з'ясуванні причин гайдамацького руху. 
Останнє особливо помітно при зіставленні його погляду 
з поглядами того ж таки Антоновича на причини виник
нення <<У:мансь:кої різні>>, зобра,женої Шевченком. Поділя-

1 Д. И. З в а рВ: и цк и й. Запорожцьх в поззии Т. Г. Шевченка, 
стор. 39-40. 

2 Т а м ж е, стор. 54. , 
3 Виступ В. Антоновича надрунонано в «Чтении в Историчес

ком обществе Нестора-летописца>>, 1888, кн. 11, стор. 145-149. Див. 
також <<Rиевскол старина», 1882, .М 3, стор. 589-590. 

• «Чтение в Историческои обществе Нестора-летописца», 1888, 
кн. 11, стор. 147. 
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1пчи населення України на декіль:ка rpyn, Антонович твер
дпв, що між цими груnами могла б виробитися й взаємо
nовага, modus vivendi, якби польська шляхта доклала до 
цього розуму, тобто в міру експлуатувала народ. Проте 
шляхта не nішла па певні поступки; це й послужило, як 
вважав Антонович, причиною кривавої події- <<'Уманської 
різні>> 1 • 

Супроти такого ліберально-буржуазного твердження 
думка Яворницького вигідно вирізняється. Вона зводиться 
до того, що <<Уманська різню> - явище закономірне, бо 
постало як наслідок тривалої боротьби українсь:кого ·па
роду за свою соціальну й національну незалежність. Не 
ноступо:к з бо:ку польської шляхти вимагали козаки й бід
нота, а цілковитого звільнення від рабського становища. 
Лворницький писав: 

<<Гайдамацкое движение, завершившееся :кровавЬІ:м: со
бьттием - << Уманекой резни>>, бЬІло вЬІдающимся собЬІтием 
половинь1 XVIII века в nравобережной или польекай Ук
райне. Оно не представляло собой отдельного явлепия 
в истории Малой России, оно стояло в органической связи 
со всей предmествовавшей историей малороссийского на
рода и представляло собой продолжение стародавней борь
бьт южнорусс:кого козачества с польским панством ... И по 
характеру, и по приемам, и по самьтм причинам гайдамац
:кое движение - повторенне козацких движений, с тою 
только разницею, что в козацких д:~;~ижениях nринимали 

участие все сословия УкрайнЬІ, кроме панскоrо; тогда как 
в rайдамацком движении сьпрало роль главнЬІ:м: образом 
крестьянское сословие>> 2• 

Розвідка <<3аnорожцЬІ в поззии Т. Г. Шевченка>> була 
важливим кроком. у шевченкознавчій науці, хоч, звичайно, 
з погляду досягнень сучасного шевченкознавства та істо

ріографії ·вона м·ає сної слабкі місця. Проте це аж ніяк не 
;щє права зовсім ігнорувати її. 

Як зауважено вже, громадська діяльність Яворницько
го значною мірою йшла через <<Просвіту». Так було зруч
ніше, оскільки <<ПросвітИ>> функціонували офіційно. Одна
че 1915 р., побоюючись, що <<Просвіти>> і далі чинитимуть 
0ІІір у проведенні русифікаторської політики, царизм ужив 

1 <<Чтение в Историческом обществе Нестора-летописца>>, 1888, 
І\ІІ. ІІ, стор. 148. 

2 Д. и. з в а р н и цк и й. ЗапорОЖЦЬІ в по~зии т. r. Шевченка, 
стор. 40. 
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заходів до їх ліквідації. 3 цього приводу один із тодішніх 
журналів писав: <<Нто знает те невьІносимЬІе- условия, в ко
торьш бьша поставлена у нас деятельность украинских об
ществ в последние годЬІ, тот поймет, каких жертви какого 
огромного труда стоили 3'ТИ усилию> 1• 

Натерипославську <<Просвіту>> обвинуватили в тому, що 
вона перетворила «свои помещепил для политических це
лей>> і втратила своє безпосереднє призначення. 1915 р., 
напередодні запланованого вечора колядок і кобзарської 
музики (28 листопада), <<Просвіту>> опечатали і закрили. 
Проте після нлопотань Яворницького місцева влада дал~ 
розпорлдженнн з 12 грудня роботу товариства відновити. 
Цей дозвіл був єдиним на всю Україну. Щоправда, діяв 
він недовго, лише декіль:ка тижнів. 25 січня 1916 р. <<Про"'" 
світу» з усіма її сільськими філіями знову закрили і на цей 
раз назавжди. Ні турботи членів <<Просвіти», ні домагання 
Яворницького не допомогли. Д. І. Яворницький, безсилий 
чим-небудь зарадити, організував прощальні збори і висту
пив із задушевною промовою. Присутні тепло зустріли вче
ного, одностайно висловили подяку за постійну підтримку, 
багаторічні послуги <<Просвіті>>. Книжкові надбання <<Про
світи>>, періодику, відділ пот вчений забрав у бібліотеку· 
музею 2• 

* * * 
Під час революції та громадянсь:кої війни Яворницький 

найбільше дбав, аби зберегти музей від руйнування, а му
зейне добро (в музеї зберігалась велика кількість золотих 
і срібних речей) -від пограбування 3• Хоч для відвідува
чів музей був зачинений, проте він разом із сторожем по
стійно там перебував. Вода замерзала в неопалених кімна
тах, та вчений днями і ночами пильнував музейні скарби 4~ 
Донументами зафіксований випадок, коли бандити вчини
ли напад на музей і жорстоко катували Яворницького, 
випитуючи, де заховані музейні дорогоцінності. Скіль:ки не 

1 <<Унраинскал жизнь>>, 1916, J\12 2, стор. 49. 
2 Див. Т а м же, стор 91. 
3 Документально відомий випадон нападу на музей банди Мах

на. Ризикуючи життям, Яворницький упросив <<батька» Махна 
написати письмовий наназ махновцям не грабувати :музей. 

4 Див. Дпіпропстроnський нраввий історично-археологічний 
музей. Збірник. Т. І, стор. 27. 
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0уло жахливих хвилин і переживань, згадував учений 
оnісля, він <<своє зерно ... оберігав до останніх днів, не :ки-
7r.аючи ні на ХВИJІину>> 1• 

У ці ро:ки Яворницький постійно турбувався про попов
нення музею цінними речами із приватних поміщицьких 
маєтків. Часто це доводилось робити з риском для життя. 
П :Катеринославі, напринлад, жив далекий родич гетьмано
ві Данилу Апостолу, поміщик Г. П. Олексієв, який мав 
[)агату :колекцію старовини 2, зокрема і мемуари Петра 
Апостола. Все це до революції Яворницькому не вдавалося 
забрати в музей. <<Коли в часи революції,- писав він піз
ніше,- місто Катеринослав зненацька опинився в руках 
:'Іtахнівці'в, тоді я, зrада·вши про мемуари Петра Апостола, 
і вирішив чи тан, чи інако здобути їх. Мені відомо було, 
rцо декілька архівного добра Г. П. Олексієва було в його 
власному будинку в Катеринославі. Я винувсь до його бу
т~пнку. Великої труднації коштувало м{ші пробратись в той 
будинок. В будинку і в самому дуже просторому подвір'ї 
Олексієва було більше 500 чол. махнівців, а коло парадно
ІО ганку стояв вартовий окремо. Коли я підійшов до варто
вого і почав його прохати пустити мене в середину будин
І\у, то він замість того гидко вилаяв мене, підвів свою 
рушницю і почав цілитись мені в голову. Але тут на моє 
щастя несподівано трапився один простий чоловін, яний 
знав мене, як директора місцевого музею, і спас мене од 

видимої загибелі. Той же чоловік допоміг мені ~ахопити 
дет\ільна архівного матеріалу і вкупі з іншими древностя
ми благополучно довезти їх до музею>> 3• 

Цей випадок, треба наголосити, дуже характерний для 
діяльності Яворницького я:к фундатора Катеринославсько
го історично-археологічного музею. 

Невдовзі після перемоги .Жовтневої революції, 1918 р., 
Яворницького обрали професором Катеринославського уні
uорситоту, пі,зніше Інституту народної освіти (нині Дніпро
нетравський державпий університет ім. 300-річчя возз'єд
~Іаннл України з Росією) по кафедрі історії місцевого краю 
1 Запорожжя. Одночасно йому запропопували читати лек
Ції і в Полтаві, а навесні 1919 р. - переїхати до Києва на 

.• 
1 Див. Дніпропетровський краєвий історично-археологічний му

зои. Збірник. Т. І, стор. 27. 
2 Цією колекцією користувався: Рєпін при написанні картини 

<<Запорожці>>. 
3 ІМФЕ, ф. 8-к 2, од. зб. 53. 
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роботу в щойно створену Академію наук Української РСР 
в історико-філологічний відділ, де вже працювали Д. Ба
галій, А. Н.римсьний. Проте як через nобоювання за долю 
музею, так і через погане здоров'я ні тієї, ні іншої пропо
зиції Яворницький прийняти не міг. Уже кілька років його 
мучив ревматизм, хвороби шлунку та очей. А тут додались 
ще й фізичні травми від тортур бандитів. Перемагаючн 
недугу, вчений все ж продовжує свою наукову та громад
сьRо-культурну діяльність: читає лекції в Катеринослав-
ському інституті народної освіти, разом із студентами про
водить щорічні краєзнавчі та фольклорно-етнографічні 
обстеження Катеринославщини; як член союзу <<Робіт
прос» (з 1920 р.) постійно виступає з лекціями на культур
во-освітні теми на заводах, фабриках, у різних робітничих 
аудиторіях. Рівночасно Яворницький бере посильну участь 
в нових радянських nеріодичних виданнях, зокрема в жур

налах <<Зорю>, <<Споживач~, <<Кооперативне життю>, <<Чер
воний шлях», газеті <<Молодан кузница>> та ін. (у деяких із 
цих журналів він був членом редакційної колегії). Rош1 
Радянська країна переживала тяжкий період розрухи й го
лоду, із Катеринославського історичного музею добровіЛь
но було віддано комісії па допомогу потерпілим в.ід голоду 
855 дорогоцінних, переважно срібних музейних речей 
(1922 р.) 1• 

На початку 1923 р., як великого знавця архівної спра
ви, Яворницького запрошують на посаду завідуючого Ка
теринославським губернським архіввим управлінням. Од
нак через деякий час, у серпні 1924 р., йому довелося 
:залишити цю nосаду: веобхідв_о було більше уваги приді
ляти музею, бо <<за часів радянської влади,- як писав 
Яворницький,- для музею поста.тат гарячі й багаті жпива. 
В останні роки вів здобув собі стільки добра, що тепер 
правдиво вважається майже nершим музеєм на Україні, 
уступаючи по значінню хіба музеям Москви та Петербур
га в Росії>> 2 • 

Не мажна обійти і того факту, що відразу після Вели
кої Жовтневої соціалістичної революції молода Радянська 
країна не мала можливості повністю забезпечити фінансо
ві потреби музею, і Яворницькому часто доводилося ви-

1 Див. Дніпропетровський краєвий історично-археологічний 
музей. Збірник. Т. І, стор. 30. 

2 Акад. Д. І. Я в о р іІ и ц ь к и й. Народний музей в Катерино
славі.- <<Червоний шллх>>, 1923, М 3, стор. 154. 
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рачати свої власні Rошти на його утрима.ння (музей, до 
'f єчj, перейшов на державний бюджет тільки з 1923 р.). 
Ї?адість від придбання за ці роки багатого музейного мате
ріалу, зокрема архівного (<< ... ми остіл~ки на:ягали до себе 
арх:івного матер1алу, що через нього 1 пролІзти в помеш

кання ледь-ледь можна ... » 1), переплі тала ся з сумом від без
rроwів'я, бо не було навіть за що відремонтувати примі
щення. 

Але поступово все налаrоджувалось. Про те, яким був 
музей уже в середині 20-х років, можуть дати уявлення 
записи в книзі відвідувачів партійних і державних діячів, 
nисьменниRів, учених, художників. Відвідавши музей вліт
ку ·1926 р., А. Луначарський- людина винятRово освічена 
і в:исококультурна, що добре розумілася на музейній спра
ві і повсякчас турбувалася про охорону пам'яток мистецт
ва, минулого,- був захоплений особистою працею Явор
ницького як фундатора музею 2• Високої думки про музей 
був іМ. О. Скрипник, вважаючи його <<одним з пайліпших 
музеїв Україню>. Скрипника особливо вразила <<сила зраз
ків запорізької старовини; безліч любові й праці)> 3• Що 
стосується останнього, то вже сучасна Яворницькому пре
са вважала Rатеринославсь:кий (пізніше Дніпропетров
ський) історичний музей найбільшим у світі музеєм по 
кілт,кості і цінності запорозь:ких реліквій (на 1929 рік 
У музеї налічувалось 2325 е.кспонатів про заnорожців). 

Така висока оцінка музею і праці Яворницького високо
оеві ченими і компетентними в цій справі людьми не випад
}{ова. Музей, по суті, був створений руками Яворницького. 
Доситr. сказати, що при відкритті його (1902 р.) було 
блп;! ько 5 тис. експона тів, а за 31 рін роботи в ньому Явор
ІІ:ицькоrо стало більше 85 тиснч 4• Для вченого музей став 
другою домівкою, другою долею. Його дбайливе господар
сьщ~ око зазирало в ножний куточок, що позначалось на 
1\ОJl\ному експонаті. Так згадують очевидці, так свідчать 
дОІ\ументи. Вміння Яворницького завжди і скрізь віднайти 
~-----

р . 1 Лист Яворницького до Д. Вагалія від 22 червня 1924 р. (збе-
Іrається: у ЦНБ). 

3 
2 Частина відгуків із книги відвідувачів музею, зокрема й 

1 
гадані тут відгуки Луначарського та Скриnника, надруковані 

1!9~9 р. в книзі <<Дніnроnетровський краєвий історично-археологіч-
111І музей. ЗбірнИК>) Т. І, стор. 38-40. 

3 Там же. 
n· 4 Див. нашу статтю <<Ім'я, що заслуговув па nomaпy)),- <<Зоря:» 

1д 10 серnня: 1960 р. 
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музейні цінності захоплювало ще сучасників. Своєю пра~ 
цею, повслІ{часною і кропіткою, розумом своїм і кмітливіс
тю, вмілим підходом до людей різних характерів і різних. 
станів вчений досяг того, що Дніпропетровський історич~ 
ний музей за своєю впорядкованістю, кількістю та різно~ 
манітністю експонатів справді став одним з найкращих 
краєзнавчих музеїв нашої країни. 

Плідною була і наукова робота (в основному в галу3і 
краєзнавства, фольклору, етнографії та лексикографії), до 
неї Яворницький заохочував і широке коло молоді, студеп
тів, учителів. Він не раз підкреслював, що Жовтнева рево
люцін відкрила неосяжні перспективи для розвитку всіх. 
галузей наУJ{И і культури українського народу, для розкві
ту ножної особистості. Тепер, писав він, <<власть перетла 
:к самому народу, и для каждого гражданина открьrлось 

широкое поле деятельности на всех поприщах ... >> 1 

1920 р. в Натериноелаві виходить з друку І том: <<Слов
цина у:країнсьної мови)> (А- 1\.), який мислився вченим 
як доповнення до чотиритомного <<Словаря україпсьпої 
мовю> Б. Д. Грінченка: в ньому вміщено слова або ж від
сутні в словнику Грінченка взагалі, або ж із новими зна
ченнями. Одночасно не припиняється робота над у:комплеІ\
туванням та впорядкувавням подальших двох томів (слов
ник було задумано видати в трьох томах). 

У зв'язку з будівництвом Дніпрельстану Яворниць:кий 
·виявив ініціативу в проведенні різнобічного дослідження 
місцевості, що підлягала затопленню. 1925 р. уряд Радян
ської України доручає йому, ян найбільшому знавцеві цієї 
території і Дніпрових порогів (які він, до речі, сам, ризи
куючи шиттям, не раз перепливав з лоцманами), керівни
цтво науковими роботами на місці майбутнього Дніnробуду. 

Після попереднього обстеження місцевості (я:к вияви
лось, де яні історич:н:і пам' ятки уше руйнувалися· будівель
винами) Яворницьний nрийшов до висновку, що <<найеле
ментарніші археологічні сnостереження вказують на вели
не вау:кове значення цієї території длл цілої Європю> 2

. 

Визначено було та:кож об'єкти дослідження (острови, бе
реги, могили, фортеці, пороги, нладовища, вали, печери та 
ін.) і складено орієнтовний план робіт на п'ять років. Ве
ликої ваги надавав Яворницький вивченню не тільки мате~ 

І ЦНБ, І, 22 021. 
2 Науковий архів Інституту археології АН УРСР; ф. 18, .М 1. 
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ріальної І\ультури народу цієї території, а й духовної - , 
обрядовості, фолЬRлору, народного мистецтва тощо. 

Розгортання археологічних розRопок на території Дніп
робуду та інших видів наукового дослідження вимагало 
чнмало коштів. Виходячи з того, що ця <<робота своїми 
наслідками може мати винлтнове наукове значенню> 1, вче
Ю1Й домагався збільшення асигнувань на експедицію (до
спть сказати, що влітку 1927 р. виділено близьRо 2 тис. крб., 
а вже наступного року - ЗО тис. крб.), оснащення її висо
кокваліфікованими кадрами (якщо на початRу було запро-
1тншо тільки одного археолога....:.._ А. Добровольського 2, то 
вн.;е пі~ кінець експедиції Яворницький особисто дібрав 
3 усіх кінців нраїни десять найдосвідченіших археологів). 
Все по можливості вивчалось, фотографувалось, а віднай
дене відправлялось у Дніпропетровський музей. Ян видно 
із звіту, протягом 1927-1929 рр. зареєстровано було 
36 936 речей із розкопок, списано більше сотні щоденни
:кін, зроблено понад 1000 фотознімків. Таким чином здобуто 
було неоціненний науковий матеріал. 

Розмах і напрям дослідницьких робіт на території Дніп
робуду залежав, головним чином, від Д. І. Яворницького 
як наунового керівника і організатора (на той час ця ар
хеологічна експедиція стала найбільшою у всьому Радян
сьному Союзі). Зауважимо й те, що Яворницький не просто 
був номінальним керівником експедиції, а й сам брав у ній 
безпосередню участь (плаnав на дубі на порогах, вказуючи 
міеця, Я'Кі ·Слід було сфотографувати, обміряти, розкопува.в 
могили, робив етнографічне обстеження сіл, жив у польо-

1 Науковий архів Інституту археології АН УРСР, ф. 18, J\12 1. 
2 А. Добровольський згадує: <(Що більше розгорталися робо

тн, то частіше виявлялися ті чи інші археологічні об'єкти, а грошей 
Da оплату праці постійного археолога в:е було. І от тоді акад. 
Д. І. Яворницький, як голова наУJ{ової експедиції по дослідженню 
Дrтіпрельстану, звернувся до Дніпропетровського окрвику, пояснив 
І:Іад3вичайно кепсьиий стан справ у зв'язку з руйнацією пам'я
ТОІ\ старовини й прохав відпустити грошей, щоб можна було за
~Росити постійного археолога, який би, по можливості, аараа же 
n розпочав систематичне дослідження території Дніпрельстану в 
археологічному відношенні. Dнаслідок цього прохання Дніпропет
Ровський окрвик відnустив 500 крб. і акад. Дм. Ів. Лворпицький 
':! згоді з ВУ АRом мав мошливість запросити мене для робіт ... )~ 
Що бр о в о ль с ь н и й Арк ад і й. Звіт за археологічніuдосліди н~ 
'!ериторії Дніпрельстану р. 1927.- Дніпропетровськии краєвии 
Історично-археологічний музей. Збірник. Т. І, стор. 61). 
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вих умовах) . В одному з листів до Рєпіна цього періоду 
вчений, вибачаючись, що не встиг привітати художни!\ц 
з його ювілеєм- 85-рі~чям від дня народження- поле, 
нює це тим, що повністю відірвався від міського життя: 
<<Правда, находясь долго на порогах Днепра, ночуя nо,;з; 
открьпь1м небом на островах, копаясь целЬІе дни в курга, 
нах, не получал ниоткуда газет, я не мог знать и о Ва
шем юбилее>> 1• Така активна діяльність 75-річного вченого 
заслуговує тільки схиляння. 

Звісно, здавна за~шханому у дніпровські пороги Явор
ницькому було нелегко примиритися з думкою про ЗНИІ\
нення грізних порогів, чудових, розкішних краєвидів Дніп
ра, що дивували людське око то суворою, то задумливо

ніжною красою. Ніде правди діти, боліло серце, щеміла 
душа. Але не менше його захоплювала краса опавленого 
революцією краю, творчий ентузіазм мільйонів, велетеn
сьний розмах соціалістичного будівництва на "У:країні, яну 
теnер вчений називає <<вільним, веселим і щасливим :кра
ЄМ>)2. Особливо, на його думку, гідне подиву те, що радян
сьна влада дала можливість піднарити грізні пороги і зму
сити їх служити людині. 

На основі раніше відомих та .новознайдених матеріалів 
1928 р. Яворницький видав у ХарІшві розкіШно ілюстрова
ні <<Дніпрові порогю> 3 - альбом з 86 фотографій з геогра
фічно-історичним нарисам. Rниж:ка ця народилася вліт:ку 
1927 р. під свіжими враженнями від поїздни на пороги 
(на замовлення Державного видавництва України) і мала 
початкову назву <<Через пороги Дніпра до І\ічкасу>>. 

<<Дніпрові пороги>> написаві в стиJІі попередніх робіт 
Яворницького- образною, чудовою українською мовою, 

·з любов'ю і винятковим знанням предмета, на найрізнома
нітніших матеріалах- історичних, археологічних, геогра
фічних, фольнлорних, етнографічних та лексичних. 

Трохи пізніше, 1929 р., під нерівництвом і за Головною 
реданцією Яворницьного як дирентора Дніпропетровського 
краєвого історично-археологічного музею виходить першиЇІ 
в історії існування музею за радянської влади (і до недав-

1 <<Радуrю>, 1967, .М 10, стор. 167. 
2 ЦНБ, І, 22 021, ари. 226. 
3 Акад. Д. І. Л в ор ниць ки й. Дніпрові пороги. Держаппс 

видавництво України. Харків, 1928, 76+22 арк. (86 іJІюстрацій), 
206 приміток. 
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нього часу єдиний 1) <<3бірнию>, присвячений 10-й річниці 
/1\овтневої революції, її <<самовідданим борцям і творцям>>, 

1но, як зазначалось у nередмові, <<гордо й непереможно 
Jrя.мали фортеці й кам'яні мури каnіталізму>>. Частипа таб
лпць та рисунків про археологічні розкопки, що не вві
їrmли у <<3бірпию>, була надрукована в окремій мапі лк 
додаток 2• Видання <<Збірника» припало на 25-і ронавини 
від дня заснування музею ( 1902-1927). Відкривався він 
статтею Павла Матвієвеького <<25-річчя Дніпропетровсь:ко
го краєвого історично-археологічного музею>>, .в я:кій rрун
тnвно висвітлювалась історія музею, розкривалась 
роль Яворницького ЯІ< його фундатора й дире:ктора :з тяж
ютх дореволюційних умовах. «3бірни:к» містив також звіти 
відомих археологів М. Рудинського, А. Добровольського, 
П. Смолічева про археологічне· вивчення території Дніп
рnльстану протягом 1927 р. під керівництвом Д. І. Явор
ницького. Стаття відомого етнографа, члена Етнографічної 
комісії У АН Володимира Білого <<Минуле етнографії на 
юш. Катеринославщині та її сучасні завданню>, є, по суті, 
бібліографічним зведенням літератури з цього питання. 

<<Збірник» викликав захоплений відзив критики, яка 
нnзвала його радісною подією в нечисленній музейній лі
тературі. Журнал <<Унраїна» (рецензент Василь Дубров
СІ>RИЙ) писав про вихід цієї книжки як про <<визначний 
фант>>. Особливо висо:ко оцінював критик опубліковані ма
теріали про археологічні дослідшення на території Дніп
рельстану під керівництвом професора Яворницького, 
справжня цінність яких, на його гадку, роз:криється тільки 
нашим нащадкам з. 

Тоді ж, 1929 р., з'являється (теж у Дніпропетровську) 
і збірка неопублікованих архівних історичних документів 
під: лазвою <<До історії степової України» 4• Книжка охоп-

... 
1 1971 р. у Дніпропетровську вийшов збірник праць з археоло-

ДГtJ,. історії та музеєзнавства під назвою «Наш край». «Промінь>>. 
ІІrпропетроnськ, 1971. 

3 
. 2 Дніпропетровський краєвий історично-археологічний музей. 

бtрник. Т. І. З 106 ілюстраціями та 20 таблицями. За галоnвою 
Редакцією проф. Д. І. Яворницького. Дніпропетровське, 1929, 
2 + 272 + 1. Таблиці та рисунки до Збірника Дніпропетровського 
Нраєвого історично-археологічного музею. Т. І. 1929 (стаття Добро
во.'Іьського Аркадія). Мапа+ І+ XV табл. 

3 <<Україна>>, 1930, січень-лютий, стор. 176-181. 
l . 4 А1шд. Д. І. Я в ор ниць ки й. До історіі степової Україин. 
~ІІІпропетровсьБе, 1929, стор. 2+536+1+XIV. 
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лює замало не 300 першоджерел за 140 ронів-від почат
І\У XVIII ст. до середини ХІХ ст. (перший донумент дато
ваний 11 гртудпя 1716 р., останній - 5 жо·втня 185 7 р.) . 
Видання супроводжується невеличною передмовою автора, 
імспним покажчином, коментарями та поясненнями самого 
публікатора до тексту в тих випадках, де це конче необ
хідно. 

Як довідуємось з переднього слова, більшість докумен
тів видрукована за копіями, зробленими Яворницьким 
з оригіналів ще до першої світової війни в архіві Кате
ринославської казенної палати. Архів цей, як відомо, на 
час публікації уже загинув- згорів від пожежі. Белина 
кіЛькість вміщених документів була розшукана особисто 
Яворницьким·· такоЖ у церквах Катеринославщини протя
гом багатьох ронів. Деякі справи передав публікатору 
С. А. Дроздов. 

Уміщені в :книжці архівні матеріали, як про це недво

значно говорить її назва, стосуються степової частини 
У:країни, Таврії, Херсонщини, особливо ж Rатеринослав
сьІЮЇ губернії та самого міста Катеринослава- його істо
рії, культури, промислового та господарського зростання. 

Є тут і документи про запорозьких козаків та Запорозьку 
Січ. Матеріал, треба визнати; за своїм змістом дуже й ду
іНС різноманітний: наявні, наприклад, справи про вивіз за 
нардон худоби, масла та сала, про ввіз з-за кордону вина 
та содод:кої горілки, про чуму в Степовій Україні, про за
снування чорноморського флоту, набір рекрутів, про пере
селенців із Росії в Катерднославську губернію, про невро
жаї тощо. 

Книжка Яворницького <<До історії стеnової України·>) -
корисний внесок. в у:країнську радЯнську археографію. 
Завчасно· подбавши про копії' 3 багатьох документів; вче
ний тим самим врятував їх від загибелі для історії. 

Триває і збирання фольклорно-етнографічного та лек
сичного матеріалу. На кіnець 20-х років готовою була 
обсяго~r до ста друкованих ар:кушів збірка ще неопубліко
ваного матеріалу з усної народної творчості і побуту у:кра
їнсь:кого народу 1• 

Отже, стають зрозумілими мотив-и, за я:кими 1929 р. 
Академія наук УРСР обрала Яворницького своїм дійсниl\І 

1 Див. В о л о д и мир Б і л и й. Минуле етнографії па RОЛ. 
Rатеринославщин~ та її сучаеві завдання.- Дніпропетровсьииіі 
краєвий історично-3рхеолоrічний музей. ЗбірпиR. Т. І, стор. 249. 
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ч:rеном (членом-кореспонДентом АН УРСР вчений став ще 
1924 р.). У зв'язку з цією подією варто нагадати, як Явор
ІfІJЦЬІШЙ розцінював нову систему виборів до академії. 
<<Розумна людина, де б вона не була- вона завжди корис
на,- говорив він.- Отож цілком зрозуміло, що до академії 
треба обирати не за вислугу, а за розум, за знання, за ту 
r;ористь, яну дає всій суспільності rштрийсь науковий ро
бітник. А це найнраще виявити якраз шляхом протягнен
ня до виборів в академію широких громадських мас. Ад
ще ж недаром кажуть, що громада- великий чоловік: 
широка громадськість найкраще оцінить наукового робіт
ппка і як ученого, і Я}\ розумного, і як достойного. Тим-то 
і нову методу виборів до академії і вимоги, JІкі ставЛять 
тепер до кандидатів на членів академії, треба вваЖати за 
цілком правильні>> 1• 

Дееь на цей чае припадає і написання епоrадів <<Rак 
создавалаеь І{артина <<3апорошцьІ>> -винятково цінної для 
мистецтвознавців праці. У ній вперше в мистецтвознавчій 
літературі детально (до того ж з уст очевидця) розпові
дається історія створення репінського шедевра- картини 

«Запорожці пишуть листа турецькому еултану>>. 
Яворницький надіслав книл·шу у видавництво Академії 

наук у 1\иєві та в :Москву - живописцю і мистецтвознав
цю І. М. Грабарю. Дуже етр:иманий, м'яко кажучи, в оцін
ці <<Запорожців>> Рєпіна взагалі, І-. Грабар був у захопленні 
від праці Яворницького. <<Прочел не только с удовольстви
ем, но и с восхищением>>,- писав він автору. Однак, не
зважаючи на це, роботі судилося побачитИ світ (і то в 
скороченому вИгляді) тільки 1949 р., вже після смерті 
Яворницького 2• 

Надрунувавmи спогади Яворницьлоrо, І. С. Зільбер
ІПтейн високо оцінив їх. Його грунтовна передмова до пуб
лікації є одночасно першим глибоним науковим досліджен
ням про геніальну картину Рєпіна. Підкреслюючи ваШли
nість спогадів Яворниць:кого для висвітлення окремих 
деталей із творчої біографії Рєпіна, І. Зільберштейн особ
:rиво наголошує на їх цінності як першоджерела у роз
І\ритті творчої лабораторії художника при написанні :кар
тини. Спогади Лворницьrюго, зазначає він, <<представляют 

1 <<Звезда>> від 19 транІш 1929 р. 
, 

2 Див. Д. И. .Я в ор ни ц в: и й. Нак саздавалась в:артина 
«3аnоролщьІ>>. Публив:ация и вступІІтельнал статья И. С. 3ильбер
l111•ейпа.- Художественное наследство. Т. 11, стор. 57-106. 
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собой большую ценность, ТаІ{ как еодержат подробвЬІе еви
детельства о создании <<Запорожцев», исходлщие к тому 
же от главного <<советвика>> Репива ... В литературе о Репи
не воспоминания Зварницкого первьш, рассказЬІвающие ... 
историю создания репинского шедевра>> 1• 

Спогади <<Как саздавалась картина <<3апорожцьн> спри
яли дослідженню картини Рєпіна. Недарма після їх пуб
лікації почали з'являтися спеціальні праці з історії <<Запо
рожців>> (маємо на увазі статті І. 3ільберштейна, А. Дави
дової, Н. Зограф та ін.). 

Тоді ж, після тривалої паузи, поновлюються у Яворни
цького і відносини 3 Рєпіним (виходячи 3 листування, 
вони, починаючи з 1913 року, пригасли). 3 І<вітня 1925 
року Яворницький перший nослав зворушливого листа 
Рєпіну. <<Откликнитесь, дорогой Илья Ефимович, и пора
дуйте меня, Вашего земляка, искренне любившего Вас, ис
кренне почитавшего Вас, любящеrо и почитающего,- пи
сав він.- Как бьr я хотел видеть, абнять Вас, излить Вам 
то, что заполилет мою душу и волнует мое сердце, как 

человека, прожившего 69 лет, и как истарика Запорожья, 
работающего 47 лет на ниве дорогой и родной мне Унра
ипЬІ ... Не знаю, что именно Вь1 теперь пишете, но я бЬІ 
желал, и нак бЬІ желалr Да, страство желал бЬІ, чтобь1 Вь1 
па склоне Ваших лет подарили Украйпе новую картину 
вроде Вашей бесемертвой нартипЬІ <<Ответ запорожцев ту
рецкому султаву>> 2• 

Рєпін зрадів, що йогодалений побратим живий і здоро
вий і що в нього <<все такая же нежная, молодан нозацкая 
душа, любящая свою Унраину>> 3• І він з радістю відгукнув
ся. Між давніми друзями знову розпочалось листування, 
відновилися творчі та дружні нонтанти, яні тривали до 
останніх днів життя Рєпіна. 

Листи Яворницьного 1925-1930 рр. заохочували й на
дихали художнина на створення все нових і нових полотен 

із життя Запорожжя. І на схилівінупо-юнацькому закоха
ний у запорожців Яворницький глибоко переконаний, що 

1
. И. С. 3 и л ь б е р m т е й н. Репин в работе над <<3апорож

цамю>.- Художеетвенв:ое иаследство. Т. 11, стор. 66. 
2 НеопубликованнЬІе письма Д. И. Нворницкоrо к И. Е. Репи

пу. Подготовка І\ печати, вступительвал заметна и комментарии 
Марии Шубравской.- <<Радуга>>, 1967, .М 10, стор. 155. 

3 И. Е. Ре пи н. Письма н художникам и художествеиньrм 
деятелям, стор. 250. 
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Релін напише ще не одну картину про славних народних 

героїв- запорозьких козаків: <<Как бЬІ я хотел видеть Вас 
на зтот раз, чтобЬІ зажечь Вас неугасимь1м пламенем к за
порожцам ... >> І ще: <<Я бЬІ на ирьшьях орла прилетел :к Вам 
п влил бьІ живую струю в Ваше тело, поднял бЬІ Ваш дух, 
п все фигурьІ казаков, написаннЬІх Вами на полотне, заго
норили бь1 живьтм язЬІІюм до живь1х всего свита людей>> 1• 

Виявляючи готовність допомагати Рєпіну чим тільки 
можна, Яворницький висилає фотознімки запорозьких ти
пажів, речей, краєвидів і шкодує, що Рєпін не зможе по
їхати разом з ним на археологічні розкоПRи на Дніпробуд 
(ось де для майбутніх картин матеріалу!), навіть підказує 
сюжети картин. <<Пишите, работайте, не падайте духом,
підбадьорював він (сам маючи вже 73 роки) художника, 
1юли той скаржився на старечу кволість, немічність.
ІЦе не вмерла козацька сила, ще не гинуть наші козацькі 
rолови! Працюйте, поки руки володають. Вам нужно жить 
не 85, а 150 лети того мало! Сколько еще моментов в исто
рии Великой России, УкраиньІ, Запорожья, которЬІе Вь1 
):ІОЖете перенести на полотно!>> 2• 

Історик щиро вірить, що Рєпін ще напише картину 
<<Запорожці в Січі перед війною>>. Якщо ж ця тема складна 
і вимаГає багато <<обставочного матеріалу>>, то можна взя
тись за іншу, скажімо, <<Іван СірІю з синамю> або ж <<Та
рас Бульба їде з синами на Січ>> (у Рєпіна, зауважимо, 
була вже акварель <<Від'їзд Тараса Бульби з синами на 
Січ>>, правда, з дещо іншою композицією- на передньому 
плані мати прощається з сином, ніж пропонував Яворни
цький: Бульба з синами їде на конях серед чарівного сте
пу, вкритого новилом і дикими польовими квітами). І в 
романтично-піднесеному тоні він тут же змальовує компо
зицію майбутньої картини. А найкраще було б, на гадку 
Яворницького, якби Рєпін приїхав до нього додому, до його 
(( незамайківсьного куреню>, і тоді б вони << nромчались бьх 
через пороги Днепра п приложились бЬІ устами до священ
ной земли Запорожской Січі». Бо ж хіба можна на далекій 
trужині, у Фінляндії, знайти типи для картини? На все це 
Рєпін, зворушений і розчулений до сліз, відповідав: <<Я стою 
перед Вами на коленях, в позе приемлющего б л а г о с л о-

1 <~Радуга>), 1967, .М 10, стор. 156, 162. 
2 Та :м же, стор. 164. 
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в е ние ... » 1• <<Опять Запорожье и опять ВЬІ- мой ментор 
Вергилий ... >> 

2 

Оптимістичний заряд листів Яворницького, його невга
сима любов до своєї батьківщини, народу, до його героїч
ного минулого зробили своє. І вже восени 1926 р. Рєпін 
знову звертається до тем:, пов'язаних із Запорозькою Січ
чю. <<А я кюкдь1й день вспоминаЮ Вас,- писав він у листо
паді 1926 р. Яворницькому в Катеринослав,- под б о ль
ш и м с е к р е т о м признаюсь Вам, что я опять в'зялся за 
Запорожье ... >> 

3 

Під впливом: Яворницького Рєпін, як видно з його лис
тів, _починає 1926 р. малювати :картину <<Гопаю> (запорож
ців), я:ку планував повезти (на батьківщину і в Дніпропет
ровськ) 4 до своїх земляків, серед яких Яворницький 
<<самий бажаний і самий важливий земляк по компетенції>>. 
До цього Ж приблизно періоду відносять рєпіназнавці і ро
боту над :картинами <<Зустріч гетьмана>> (Богдана Хмель
ницького) та <<Козак-бандуриста з хлопчиком-джурою>>. 
Лк свідчать архівні матеріали, у другій половині 20-х ро
ків Рєпін nрацюва.в також над полотном з українського 
Побуту - <<У країпсь·ке весіллю>, яке було на ·виставці в 
Празі 1928 р. 5• Цієї картини чо:м:усь дослідники .не зга
дують. 

У зв'язку з майбутніми передбаченими роботами над 
темою із Запорожжя Рєnіну потрібний був відповідний ма
теріал. Найбільше такого <<безцінного, необхідного>>, на 
його дум:ку, матеріалу бу.JІо в Дніпропетровсь:кому музеї 
у Яворниць:коrо і в Чернігівському - у Тарновського. Не 
маючи змоги поїхати туди особисто, Рєпін хотів послати 
художника Василя Леві, щоб той за його дорученням озна
йомИвся з цИми <<дорогоЦінними дрібницями>> 6: 

Мистецтвознавець Ю. Бєліч:ко, характеризуючи остан
ній nеріод життя художника, справедливо зазначає, що 
<<своїми думками Рєnін тепер більше звертавел до далеко-

І И. Е. РепИ: н. Письма к художникам и художественнЬІМ 
деятеллм, стор. 261. 

2 Д. И. Л в о р н и цк и й. Rан создавалась І-<артина <<Запорож
ЦЬІ>>.- Художественное наследство. Т. 11, стор. 100. 

з И. Е. Ре пи н. Письма н художникам и художественнLІм 
делтеллм, стор. 260. 

• Архів Академії художеств СРСР в Ленінграді, оп. 54-а, VII-a, 
А-1, R-25. 

5 Там ж е, оп. 54-а, А-8, К-12. 
6 Там же, оп. 54-а, VII-a, А-1, К-10: 
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го минулого>> 1• Пояснюючи та:ке явище в творчості Рєпіна, 
слід виходити з тісних у цей період зв'язнів художника 
;{ Яворницьким. Протягом 1925-1930 рр. ні з ким із дру
аіn, далеких і близьких, Рєпін так тепло й сердечно не 
листувався, і ніхто на пього пе мав такого сильного; дійо
ного впливу, як Д. І. Яворницький. Листи Яворницького 
'1925-1930 рр. приносили Рєпіну велику радість і душевне 
заспокоєння. Вони скрашували його самітне невеселе жит
тя в далекій, холодній Фінляндії і нагадували про батЬІ\ів
щину. Рєпін часто перечитував їх, окремі місця навіть 
нореписував і після кожного листа готовий був стрибати 
nід радості <<до упаду>>, як Давид <<перед ковчегом>> 2• Надіс
~шні Яворницьким матеріали про Запорожжя, його наукові 
і художні праці Рєпін приймав з великою. радістю, мріючИ 
про зустріч, Про батьківщину. <<От счастья сих подарунков 
я зовс:им одурив>> 3,- писав він після того, як одержав фо
тографії дніпровських лоцманів. <<Тольно у Яворницкого 
на Запорожье- nот моя хата» 4,- призпавався він· в іншо
му листі. В знак взаємної дружби і приязні вови обміня
лись особистими фотографіями (Яворницький вислав Рєпі
ну два фото - своє і дружини). 

Листи Яворницького до Рєпіна 1925-1930 рр., крім 
того, що дають цінний матеріал для характеристики сто
сунІ\ів історика й художника, цікаві також і в іншому ас
ПСІ\ті, а саме: для висвітлення життя і творчості самого 
Яворницького. З них ми дізнаємося· про успіхи і невдачі 
нченого, зокрема про його роботу над силаданням тритом
ного <<Українського словника живої народної мови>>, про 
невтомну діяльність на порогах Дніпра як голови комісії 
по науновому дослідженню майбутнього Дніпробуду; про 
ііого радощі і ,болі як директора Дніпропетро·вського істо
ричного муаею. В одному із листів, написаному 1928 р., 
новідомля6ться цікава деталь: Рєпін перший через пись
мепни:ка О. С. Вознесенського 5 запропонував Яворницька-

1 Див. Ю. Б є.л і ч 1' о. Україна в творчості І. Ю. Репіна, 
стор. 106. 

2 И. Е. Р е n ин. Письма к художникам и художественнЬІм 
делтеллм, стор. 278. 

3 Т а м ж е, стор. 273. 
4 Т а м ж е, стор. 275. 
5 Влітку 1926 р. О. С. Вознесенський, перебуваючи у Катери

нославі, підтримував зв'язки з Яворницьким, ~а ~дресу якого nро
сив Рєпіна присилати для нього листи. Тод1 вш працював над 
юrигою про Рєпіна. 
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му начерни до проекта пам'ятника Шевченкові, питання 
про спорудження якого було порушене, як відомо, ще 
1900 р. 

Десь на початку 1908 р., ноли справа ця активізувалась, 
громадські діячі Києва вирішили за допомогою Яворни
цького залучити Рєпіна до складання проекта пам' ятника. 
Члени комісії по спорудженню пам' ятнина звернулись 
з проханням до Яворницького, аби він заохотив художника 
взяти участь у цій справі. На турботу Яворницького Р6пін 
13 березня 1908 р. відповів йому з Куоккали: 

<<Меня очень радует Ваше <<святое беспокойство» по 
поводу памятника Т. Г. Шевченко. Да и вообще зто самьІй 
трудиьІЙ род искусства. Разумеется, я очень рад, если при
гошусь бЬІть полезнЬІм для зтого святого дела. Да, слава 
богу, между украиицамп есть люди и со вкусом, и с глубо
кими сведениями, с вьІсокими стремлениями ... )> 1 

Рєпін зробив кілька ескізів для проента пам'ятнnка, 
але на конкурс їх не посилав. І тіль:ки в 20-х ранах, згадав
ши про них, надіслав один з цих малюнків-начерків Явор
ниць:кому в дарунок, сиромво зауваживши: <<Простите, 
простите, вижу, что плохо, но лучше не вьІтанцовалось)> 2• 

На цьому ес:кізі Шевченно-в'язень щось пише біля пере
кинутої тачни 3• 

Треба зауважити, що досі деякі мистецтвознавці по
різному тра:ктують цю сторінну творчості художника. Де
хто твердить, ніби Рєпін посилав на конкурс свої еснізи 
до проекта nам'ятника, інші, навпани, допускаються не
точностей у тлумаченні листа Рєпіна до Яворницького від 
13 березня 1908 р., обмежуючи обсяг допомоги Рєпіна 
в цьому питанні тільки членством у жюрі і підтримною 
справи загалом. 

Одначе лист Рєпіна від 13 березня 1908 р. стосувався 
відповіді на пропозицію взяти участь у створенні проенту 
пам'ятника. Про ·це засвідчує і сам Яворницьний у статті 
<<Шевченно і Рєпію>, зауважуючи, що 1908 р. до нього 
звернулись члени номісії по сnорудженню nам'ятнина з ме
тою <<вплинути на художнина, щоб він взяв участь в ого
лошеному копнуреї снладання проенту пам'ятника поету-

1 И. Е. Репи н. Письма к художниІ{аМ и художественньІм 
деятелям, стор. 181. 

2 Та м же, стор. 277. 
3 Есиіз цей згоцом ЯворпицьRий передав у музей ШевчепRа 

в Харкові (тепер у Києві). 
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Посвідчення про обрання Д. І. Яворницького 
дійсним членом АН УРСР. Публікується вперше. 



революпіонеру>> 1• Тоді ж під свіжим враженням від 
прохання Яворницьного Рєпін нашвидкоруч накреслив де
кілька начерків, не закінчивши їх з якихось причин. Збе-
реглася чернетка його листа до Яворницького (середипн 
20-х років), в яRій є таRе місце: <<Не помию, писал лн 
я Вам? Зто бьшо уже давно. Речь шла о памятникеТарасу 
Гриrорьевичу Шевченку. Я начертил (насRоро) свою идею 
памятника и, Rажется, опанестил Вас. Но времени протло 
до забвенья ... >> 2 

ТаRих ескізів, ЯR твердить Яворницький, Рєпін зробив 
три, але вони, очевидно, не задовольнили вимогливого ху

дожнина, і він їх на RoнRypc не послав. Десь через piR, 24 
лютото 1909 р., Рєпін уже писав Яворницькому: <<Громаді 
для монумента ШевченRа я ничего не успел R сроку. Стьщ
поf Стьщно!)> 3 

Рєпін, отже, мав намір допомогти у створенн~ проеRту 
пам'ятниRа Т. Шевченкові. Інша справа, що цей намір не 
був до ківдя здійснений. 

Б ага то річна творча дружба Яворницького і Рєпіна, що 
започаткувалася з перших днів знайомства,- визначна 
сторінка в історії українсько-російських нультурних зв'яз
нів. Вопа заслуговує на старавне і глибоке дослідження. 

Починаючи десь з 1933 р., творча антиввість Яворви
цьrюго на делний час різко спадає. Причиною цього були 
не стільки похилий ВЇІ\ та педуrи, скільRи нездорова атмос
фера, яку створили навколо його імені заздрісники й не
доброзичливці. Восени 1933 р. його було усунено від роботп 
в музеї 4. Це було справжньою трагедією. 

Та в снрутnі періоди свого життя Яворницький завждп 
знаходив рятунок у праці. Так було і цього разу. <(Роботн 
у мене зараз велина сила, і я од неї знемагаю)>,- розпо-

1 Д. І. Я в ор ниць 1~ и й. Шевченко і Рєпін.- Пам'яті Шел
чепка. ДніпропетровсьR, 1939, стор. 132. 

2 Архів А:кадемії художеств у Ленінграді, оп. 54-а, VII-a, А-1, 
R-25. 

3 И. Е. Р е пи п. Письма R художню~ам и художественньІ~І 
деятеллм, стор. 190. Цитується за автографом, що зберігаєтьсн 
в Третьюювсь:кі:й галереї, оскільки в публікації є відхилення від 
оригіналу. 

4 <(Зорю> від 27 серпня 1933 р.; ІМФЕ, ф. с 15-1, од. зб. G4, 
арк. 22, 29 зв., ЗО зв., 179. Про це детальніше див. дисертацію: 
М. М. О л і й ни R (Шубравська). Д. І. Яворницький. Життя, фо.lr,
клористично-етнографічна діяльність. К., 1970. 

144 



відав він уже восени 1935 р. Через два рони ( 19 травня 
1937 р.) Президія АН "УРСР підтвердила присудження 
noMY вченого ступеня доктора суспільних наун. 

Крім спогадів <<Кан саздавалась нартипа <<3апороЖЦЬІ>>, 
<<УІ\раїнсьного словвина живої вародної мови•>, останньою 
орпrінальною працею Яворницького була <<История города 
Е:катеринослава>> ( 1937), на жаль, досі ще не опублінова
ІІа t. Монографія вельми своєрідна й цікава як за жанром, 
так і змістом. Це взагалі перша спеціальна фундаменталь
ІІа студія про Катеринослав (Дніпропетровськ) протягом 
всього його розвитку й зростання, як дорев·олюційного, так 
і радянського часу, що в цілому охоплює близьно 200 
років. 

Книжка обсягом біля десяти друкованих аркушів снла
дається з десяти окремих розділів. Історія промислового 
й культурного розвитку міста подається в ній в органічній 
єдності і хронологічній послідовності. Документована ве
ликою ніль:кістю :маловідомих, архівних, унікальних :крає
знавчих джерел, історія Катеринослава розгортається на 
фоні історії розвитку всього катеринославського краю. 
Особливу увагу в :книзі приділено революційним подіям 
1905 р., робітничим страй:кам і розправі царсь:ких карате
лів над повстанцями. Очевидцем цих подій Яворницький 
бун сам, і, за його словами, їх треба зображати <<не черви
лами, а кровью погибших>>. 

Слід піднреслити, що історична й промислова харанте
ристика міста не поглинає інших аспе:ктів проблеми. Знач
на частина праці в цілому nрисвячена культурно-освітньо
му, науковому та літературному життю міста, виниЩІенню 

та історії різних культурно-освітніх та наукових установ 
і осередків (Катеринославсь:ке наукове товариство, :Кате
ринославський історичний музей, Учена архівна номісія та 
lli.), на·вчальвих за:кладів, те а тр ів, ·аптек, бі·бліотек, шкіл 
тощо. В ннизі розповідається також про перебування на 
1\атеринославщині видатних людей (Пушкіна, Срезнев
СЬІ\оrо) . Не оминає автор і роз·витну мистецтва, лі·тератури 
(з дореволюційних на терипославських письменників ров
~~лдається зокрема творчість Олени Ган, Волод. Єла·гіна, 
LУ!ІІх. Степанівсьного, Кандаурова). 

Історію міста після Великої Жовтневої соціалістичної 
~волюції змальовано захоплено, піднесена. Тепер у :Кате-

ц 
1 Д. И. · Я в о р н и цк и й. История города Енатеринослава.

RБ, І, 22 021. 
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ринославі, каже Яворницький, як і по всій країні, <<завл~ 
лась заря новой жизни)) і <<В обновленном городе Днепро
петровеке жизнь забила живьІм и могучим ключом>>. Вче~ 
ний гордий за своє рідне місто, яке за радянської влад11 
почало зростати і розквітати. Його захоплює трудовий eg_ 
тузіазм народних мас, будівництво нових ааводів, шЮл, 
технікумів, інститутів, парь~і:в, мостів. Майбутнє міста ви
мальовується Яворницькому <<не тільки веJШким, а воїстu
ну грандіозним>> і в матеріальному, і в духовному розвитку 
людини. <<И забьет в нашем городе жизнь неисчислимЬІ_м 
множеством ключей,- пророкує він,- закипит работц 
миллионов людей; из него польются широкими потокамп 
богатейшие произведения промьІшленности; закипит ярки
ми лучамп живопись, народятел мировьІе ученЬІе, явятся 

славнЬІе, одареннЬІе богатьІми дарами позтЬІ>> 1 • 
<<История города Екатеринослава» Д. І. Яворницько

го- своєрідна енциклопедія одного з найбільших промис
лових міст України. Далеко не всі міста, як відомо, і тепер 
мають свій життєпис, і щодо цього Дніпропетровську по
щастило. На 1937 рік це була перша історія міста на Укра
їні, написана за радянської влади. Яворницький, отже, ще 
третину століття тому розумів вагу й необхідність того, 
чим займається тепер наукова громадсь:кість - створенням 
багатотомної <<Історії міст і сіл України>>. Нема сумніву, 
що коли б праця Яворницького була опублікована, вона 
прислужилася б як своїм фактажем, так і методикою. 

В останні роки життя Лворниць:кий напружено збираn 
та впорядковував багатющий народознавчий матеріал
фольклорний, етнографічний і лексичний. Матеріал з фольк
лору та етнографії в незайманому вигляді і досі лежить 
в рукописах у фондах Інституту мистецтвознавства, фольк
лору та етнографії ім. М. Т. Рильського, чекаючи на свого 
упорядника й видавця. 

Незадовго до смерті, 1940 р., Яворницького запрошують 
працювати в Дніпропетровському історичному музеї, але 
цього запрошення вчений уже прийняти не міг. Багаторіч
ні фізичні недуги, душевні nотрясіння знесилили організм, 
а малярія остаточно його підкосила. 5 серпня 1940 р. о 5-й 
rодині ранку Д. І. Яворницький помер у своєму будин:ку 
на площі Шевченка, 5. Від Академії наук УРСР на nохо
рон прибув академік К. Г. Воблий. Як згадують очевидці, 

І ЦНБ, І, 22 021, арк. 226. 
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в )rісті не можна було дістати квітів. Люди 1\вітами вис.пов
дюnали свою глибоку шану й любов до великого вченого, 
веJІІІRОГО трудівнина. Крім к. r. Воблого, прощальне слово 
виголосив А. П. Хорошун ( агодом народний артист УРСР). 
nоховали Яворницьного в Дніпропетровську на міському 
кллдовищі. Газета <<Правда>> на другий день писала: << ... умер 
UІ>lДаЮЩИЙСЯ учеНЬІЙ ... >) 

На Україні майже всі rааети передрунували некролог 
від Президії АН УРСР. Високо оцінена танож наукова, 
літературна та громадська діяльність Яворницького в стат
ті <<Д. І. Яворницький>>, опублікованій у <<Літературній га
зеті>> за підписами академіків Ю. М. Соколова, Ф. М. Ко
лесси, члена-кореспондента П. М. Попова, професорів 
М. О. Грінченка, В. П. Петрова 1, Д. М. Ревуцького та ін. 

Свою велику бібліотену, рукописи Яворницький заповів 
Академії наук УРСР. Для прийняття цієї спадщини була 
виділена комісія в складі М. Ф. Бойко (Інститут мово знав~ 
ства), R. Г. Гуслистого (Інститут історії), П. П. Лебедя 
(Інститут українського фольклору). Всі матеріали, крім 
частини епістолярної спадщини, перевезено спочатку до 
бібліотеки АН УРСР, а згодом передано аа профілями: 
в Інститут мовознавства - словnиІ\ української мови, в Ін
ститут українського фоль1шору- фольилорно-етнографіч
ний ма те ріал. 

7 серпня комісія по організації похорон Яворницького, 
до складу якої входив і академік Н. Воблий, порушила 
і\JІопотання перед виконкомом Дніпропетровської міської 
ради депутатів трудящих та Президією Академії Наук 
УРСР про увічнення пам'яті акад. Яворницького. Тут були, 
зокрема, такі пункти: спорудити монумент на могилі Явор
ницьRого; присвоїти ім'я Яворницького Дніпропетровсько
му історичному музеєві; перейменувати одну з вулиць 
У Дніпропетровську на вулицю Яворницького та встанови
тн стипендію імені Яворницького в Дніпропетровському 
Університеті на факультеті історії та археології. 

11 жовтня 1940 р. Президія Верховної Ради УРСР ви
да.па уназ про увічнення пам'яті академіка Д. І. Яворни
Цького- присвоїти ім'я вченого Дніпропетровському істо
Рнчному музею і встановити пам'ятник на його моrилі 2• -----

1 В. П. Петров виступив також із окремою статтею «Пам'яті 
~І\ад. Д. І. Лворницькоrо>>.- <(Вісті Академії наук УРСР>>, 1940, .М 7-
, етор. 107-109. 

2 Див_ «Комуніст», 1940, .М 238. 
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Згодом Дніпропетровський виконком обласної ради деnу
татів трудящих прийняв ще два рішення: від 17 лютоrо 
1941 р. - про перейменування вулиці Залізної у вулиЦІо 
Яворницького і від 18 липня 1946 р. про відкриття філіалу 
історичного музею (обладнання музею-квартири) в будин
ку академіка Яворницького. Проте донедавна ці рішення 
не були ·виконані. Питання про вшанування пам'я'І'і 
Д. І. Яворницького вперше порушено у пресі 1960 _р.2 

Тепер Дніпропетровський історичний музей носить ім'л 
академіка Д. І. Яворницького. Іменем ученого в Червоно
гвардійському районі міста названо вулицю і три провуд
ни. 18 липня 1964 р. в будинку, де в 1905-1940 рр. жив 
учений, віднрито меморіальну :кімнату-музей і встановлено 
меморіальну дошку. 

У зв'язку з реконструкцією міського кладовища прах 
Д. І. Яворницького на клопотання грома7);сЬІКості 6 липня 
1961 р. перенесено на територію Дніпропетровсь:кого істо
ричного музею. Ще за життя Яворницький заповідав, щоб 
поховали його на подвір'ї музею і щоб насадили біля його 
могили любисту, рути-м'яти і барвінку ... 

2 Див. Мар і я О л і й н и к. Ім'я, що заслуговує на поmану.
<<Зорю> від 10 серпня 1960 р. 



РОЗДІЛ 11 

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНО-ЕТНОГР АФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Присвятити своє життя зби
ранню народних пісень - пре
красний подвиг. 

М. Ч ернишевсь-пий 

Як знавмо вже, Лворницьний почав цінавитися фольк
лором ще в студентсьні рони. 3 тих пір і до кінця життя 
учений постійно збирав народні пісні, перенази, думи, при
повідки; збирав і по змозі публінував їх, :коментував, вико
ристовував у власних історичних та белетристичних тво
рах. Що ж до діяльності .вqеного в галузі етнографії, то 
тут просто неможливо розмежувати, де кінчається Яворни
цький-історик і де починається Лворницьний-етнограф. 
Переважна більшість історичних праць його написана не 
тіJІьки на основі опублінованих та архівних джерел, а й ве
ликою мірою на фактах та речових доназах, зібраних під 
час мандрівок по місцях нолишньої Запорозьної Січі. Влас
ні пошуки й спостереження над предметами матеріальної 
Rультури народу допомагали глибше провиннути в духов
ІНІЙ світ героїв минулого, пізнати особливості їх буття, ін
тереси тощо. В одній із статей Лворницьний писав, що 
~олшому, хто цінавитьея минулим, збирає матеріальні 
ІІ духовні цінності народу, треба бути й етнографом 1• Про 
ц,е іК свого часу говорив і М. Костомаров, вназуючи на 
ТІсну єдність історії та етнографії: <<История должна идти 
РФУІ\а об руку с атнографией. Истории должен бЬІть атногра-
ом уже потому, что он истории, и наоборот- атпаграф 

делается в ненотором смЬІсле историном, насколько он 
атnограф>> 2. ----1 Див. Д. И. З в а р н и цк и й. Из записной книжки :малорус-
см го зтпоrрафа.- <(Новости и биржевая газета» (І щоденне ви
Цалнн), 1890, .М 144. 

2 «Rиевская старина>>, 1885, V, стор. XXXV. 



Для Яворницького, як і для Костомарова, історія не іс
нувала поза етнографією, а gначить і поза фольклором, 
оскільки поняття етнографія в той час мислилося значно 
ширше, ніж тепер, включало в себе й фольклор. Як і Кос
томаров, Яворницький надавав великого значення вивчен
ню погляду народу на своє життя, історію. Ще в універси
теті, па студентській лаві, він не раз чув такі слова Миколп 
Костомарова: <<Нет нуждьІ распространяться о важностн 
зтпографических материалов и исследований для историн. 
Понятие о смь1сле и значевии исторической науки до такоіі 
степени расmирилось, что теперь едва ли найдутел мь1сля
щие люди, которьш стали бь1 отвергать зту важность и ут
верждать, что история не должна переходить за npeдeлLr 

перечия внешних политических явлений да описания янут
ренней государственной и народной жизни. Нет, истарику 
важно знать не только проmлую жизнь народвую по со

хранивmи:мся известиям о ее приемах, но и способЬІ отно
шения варода к явлевиям своей жизни, иначе- взгля:~ 
народа на свою собственвую жизнь. А зто ни из чего тан 
наглядно не открЬІвается, как из литературньІх памятни

ков: будут ли зто писаввьІе бумаги и печатвьш книги илп 
ходячие из уст в уста между простонароднем произведения 

народвого чувства, nамяти И слова. Теперь уже каждьІй 
порядочнЬІЙ гимвазист знает, что собирание народвь1х ле
сев, сказок, преданий, рассказов, пословиц, поговор,рк есть 
дело, полнзпое для науки и просвещения~> 1• 

Ці слова Яворницький сприйняв як настанову, як го
ловну передумову для успішної праці історика, котрий 
взяв за мету дослідити героїчне минуле українського ва
роду. Цілком, отже, закономірно, що перші зацікавленнн 
історією, етнографією і народвою творчістю хронологічно 
визначаються одним і тим же часом - роками навчання 

в Харківському університеті. Чималою мірою сприяли· цьо
му, як уже зазначалось, також лекції видатного лінгвіста 
професора О. Потебні та участь у роботі Історико-філоло
гічного товариства, яке було щойно оргавізоване при уні
верситеті і віце-президентом якого був той же О. Потебня. 
3 ·самого початку це товариство ставило на меті вивчатп 
історію, збирати предмети матеріальної культури, мистецт-

1 Н. R остом ар о в. МалорусСІшс пароднь1е предания и рас
сказЬІ. Свод М. Драгоманова.- <<Русская старина», 1877, нп. V, стор. 
113. Про етнографічну діяльність Костомарова див. розвіднУ 

· П. М. Попова <<Ностомаров як етноrраф». <<Наукова думка>>, R., 1968. 
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13 а, фольклору. Ще раніше активну участь брав Яворни
ць:юrй у студентському гуртку (ним такош керував О. По
тебня), який, по суті, займався тим самим, і вже тоді відві
дуnав засідання Історико-філологічного товариства як 
с:тухач. 

За свідченням самого Яворницького, nрофесор О. По
тебия взагалі великої ваги надавав у:країнсьним народним 
nіспям, а в своїх лекціях <<К истории звуков русского 
язьшю> (Jш:кцій з української словесності в університетах 
тоді, звичайно, не було) постійно наводив їх зразки; :ц:ай
улюб:.rеніmими nіснями О. Потебні були дві- <<Котись, яб
лучко, нуди нотишсю>, <<Ой за садом зеленепь:ким брала 
дів1ш льон дрібненьRиЙ>>. 
У студентсьRі роRи ЯворпицьRий подорожує по Хар

:ківщині, Катеринославщині, щоб занотувати nісні, леген
ди, спогади про історичні події, діячів тощо. Не одні сту
дентсьЮ нанінули мивали в таRих мандрах. Зібраний 
з народних уст матеріал ЯворницьRий давав на розгляд 
О. Потебні, а той всіляRо заохочував обдарованого сту
дента. 

Допитливого юнана вабило все, що виражало силу на
родного духу, народну мудрість. Своєю енергійною працею 
та ясRраво виявленими здіt1ностями він рано звернув 
на себе увагу університетсь:кої професури. АRадемі:к 
М. Ф. Сумцов, тоді молодий винладач російсьRої літерату.:. 
ри, пізніше згадував, що вже на студентсьній лаві Яворни
ЦЬRий nроявляв велиRий інтерес до народної творчості і що 
вже тоді можна було <<убедиться в его (Яворницького.
М. Ш.) нанланности к ::.тнографии, истории и археологни 
nри: виде той любознательности и пьrтливости, с :которьrми 
он относился костаткам уRраинской стариньr ин народной 
nоззии>>l. 

Протягом навчання в університеті зібрано понад 1000 
народвих пісень і близько 500 народних пере:казів, з яких 
тоді тільни чотири пісні- <<Із~за гори, із-за :кручі риплять 
nозн:, йдучи>>, <<Виступала та чорная хмара, а другая туча 
cnІ-Im>, <<'Удовонька молода пару синів родила>>, <<Девушна 
rro саду ходила>>- були опубліновані М. Халансьним у 
статті <<Образцьr народного говара южной части Курсной 
rт северной-Харьковекай губернии>> в 1882 р. Всі вови 

~і ~ Проф. Н. Ф. Сум цо в. Д. И. 3варницкий.- <(Южпьtй ІtраЙ>> 
ц 4 листопада 1913 р. 
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записані в Харківській губернії, три з них у рідному ceJii 
Сонцівці. Особливо зворушлива солдатська пісня <<Висту
nала та чорная хмарю>. В ній йдеться про горе матері-вдо
ви, в якої сина-одинака забирають у солдати. Син просить 
сусідів, щоб не згадували його <<худими словами)> та до
глядали і розважали його стару матір: 

Поливайте сухую дорожну, щоб вона не нурилась, 
Та розмовляйте І старую матусю, щоб вона не журилась. 
Поливали сухую дорожку, а вона все курилась, 
Та розважали старую матусю, а nона все журилась 2• 

По закінченні університету, ноли наукові інтереси було 
цілком визначено, Яворницького чимраз дужче захоплюс 
думка про необхідність вивчати істор~ю запорозьких козn
ків не лише за архівними джерелами, nрацями істориків, 
а й за народними переказами, думами, спогадами, що пере
давалися із покоління в покоління, несучи в собі незайма
ним аромат епохи. Багато чого для розуміння народної 
душі дає й побутовий фольклор. 

Молодий учений мандрує по землях колишньої Запо
розької Січі, аби глибоко і всебічно вивчити топографічні, 
фольклорні, етнографічні, археологічні особливості краю. 
Такі подорожі давали багатий матеріал. 'У пам'яті М. Сум
цова залишилась спільна з Яворницьким поїздка до Києва 
1882 р. Назад поверталися по Дніпру тихої літньої ночі, 
і Яворницький, згадує Сумцов, <<тихонь·ко папевал вновь 
записаннЬІе им украинские песни, причем некоторЬІе :и~ 

них бь1ли так же чуднЬІ по вежной мелодни и задушевно
сти, как обнимавшая и чаровавшая нас лунвал ночь; осо
бенно хорошо бЬІл· удержан Д. И. в памяти папев необьш
повенно мяrкой и задушенной женекой песни: 

Roтиill>, яблучко, куди котишся, 
Віддай, таточко, нуди хочеться>> з. 

Це, до речі, свідчення про найраніший запис пісні <<Котись, 
~блучко)>. 

1 Тут, очевидно, треба <<розважайте». 
2 М. Х а л а Іі ск и й. Образць1 народного rовора южной части 

Курской и северной - Харьковекай rуберпии. Песни сообщенЬІ нз 
Курсной губ. r. Зиборовсним, учителем народного училища, из 
Харьковской - студентом университета r. 3варницним.- Русений 
филолоrический вестнИR, издаваемЬІй nод ред. А. И. Смирнова. 
VII. Варшава, 1882, стор. 78-85, та окрема відбитка, Варmавн, 
1883. 

з Проф. Н. Ф. Сум ц о в. Д. И. 3варницкий.- <<І0ЖнЬІй нраЙ>) 
від 24 листопада 1913 р. 
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Збирання і вивчення фольклорних та етнографічних 
матеріалів, переважно у ·тих місцевостях, де найбільше 
збереглося живих свідчень про запорозьке нозацтво, три
вало й далі. Ніщо більш-менш цікаве, оригінаЛьне з ду
ховних і матеріальних витворів народу не проходило повз 
увагу Яворницького. Своїми враженнями він часто ділився 
~ учителями, друзями, нерідко виступав з доповідями па 
засіданнях Історико-філологічного товариства. 

Одночасно через катеринославську газету <<Днеnр>> (це 
було влітку 1884 р.) учений звертається до населення Ка
теринославщини з проханням- незалежно від професії, 
віку і стану- надсилати йому всі матеріали, також 
і фолькло}9но-етнографічного характеру, яні так чи інаюпе 
стосуються історії запорозьких козаків та їх способу жит
тя. <<Избрав предметом своего изучения историю запорож
еких козанов, ~ писав він,- живших некогда в те перешних 
Херсонекой и главнейтим образом Екатеринославсной гу
берниях, я обращаюсь за содействием, уназаниєм и добрьІм 
словом 'В моем деле ІЮ всем без исключения жителям на
званньІх губерний. Такое обращение исходит из той прос
той истинЬІ, что описание строя жизни людей, хотя бьІ то 
и таного несложного, каков он бьш у запорожеких козаков, 
все же требует от исследонателя широкого запаса сведе
ний, как менее достоверньІх, в виде пародньІх преданий 
и легенд, так и более вероятнЬІх, в виде зпания местности, 
внутреннего распорядна и внешних предприятий пзучаємо
го народа. 

Ввиду зтого я прошу всех тех господ, которЬІм случайно 
или не случайно попадетел на глаза мое воззвание, будет 
Jщ то священник, дьякон, псаломщик, учитель, писарь, 

nростой, но грамотвьІй крестьянин, всех и каждого прошу 
не оставить меня своим указаниєм по части всего, что 

относится к истории запорожеких козаков ... По всему зто
му с -вЬІражением глубочайmей благодарности я прочту 
всякое письмо, в котором просто, безЬІскусственно будет 
Рассказано предание о каком-нибудь запорожце, могиле, 
балке, острове на реке, пещере, урочище, церкви, колодце, 
l\ладе; с удовольствием приму всякую запорожс:кую песню, 
старую пнигу о запорожцах, готов вознаградить, по мере 

возможности, того, кто вь1разит· желание передать мне :ка
Rую-нибудь запорожекую одежду, оружие, :какой-нибудь 
На предметов домашнего и воєнного обихода, :ка:кой-нибудь 
rнrсапньІй документ о деяниях, роде или чине запорожско-
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Го козака и прочее. За все буду искренне благодарен и вел
кому буду отвечать по первому его зову ... >> 1

• 

Це звернення дуже характерне і для всієї подальшої 
діяльності вченого. Всі зібрані таким чином фольнлорно
етнографічні матеріали Яворницьний частиаво друнував 
у своїх творах залежно від того, пасиільки вони були необ
хідні як ілюстрації при висвітленні життя запорозьних но
заків. "Уже перші його статті, лубліновані переважно n 
журналі· <<Rиевская старина>>, газетах <<Харьковс~ие гу
берн.ские ведомостИ>>, <<Енатеринославские тубернооие ве
дом.ости», <<Днепр>>, <<Новости и бирже'Вая газе·тю> Т(І 
інших, засвідчували це. Всі вони майж-е без винятку 
були дорожньо-нарисового харантеру. Скажімо, велика 
стаття <<Жизнь запорожеких казаков по рассназу современ
ника-очевидца>>2 взагалі побудована у вигляді дорожніх 
нотаток. "У ній мовиться про звичаї, одяг, їжу, посуд, зброю 
та інші побутові деталі козаків, повідані ·автору 116-літнім 
дідом І. Г. Россолодою, з яким йому довелося зустрітись по 
дорозі на Хортицю. 

"У ряді статей на історичну тематину, опублікованих 
у 80-х роках, використано так багато пісень, легенд, пере
казів, народних усмішок, що вони становлять нині більший 
інтерес для фольклориста, ніж для історика. Таними в, зо
крема, праці <<Топографический очерк Запорожья>> 3, <<Пе
реправа через днеправсние пороги))4, які містять ціRаві на
родні перекази про пороги, народні оповідання про життя 
запорожців і багатства запорозьких земель (флору, фауну, 
топографію), ~записані 1883 р. від селян села Блажківки 
ХерсонсьRого повіту С. Герасименка, села Богодар Олек
сандрівсьного повіту Катеринославської губернії Є. Голо
вурного та ін. Чумаць:ка пісня <<Ой ходив чумак сім рік по 
Дону>> наводиться в статті <<АрхеологичесRие раскопRи>> 5. 

Народний переказ про славнозвісного запорозького кашо-

1 <<Днепр» від 10 серпня 1884 р. 
2 Стаття надрукована в <<Киевской старине>>, 1883, ХІ, стор. 

497-510. 
3 Д. З в а р ви цк и й. Топографический очерк Запорожья.

<(Киевская старина>>, 1884, V, стор. 33-54; VI, стор. 177-200; VII, 
стор. 392-422, та окрема відбитка. · 

4 Д. З в а р в и ц It и й. Переправа через днепронекие пороги 
(Из поездки по запорожеким урочищам). Одесса, 1885. · 

5 Д. З в а р в: и ц к и й. Археологические раскапки в Екатерино
славской и Киевской губ.~ <<Киевская старивю>, 1885, VIII, стор. 
721. 
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вого Івана Сірка, записаний від Зіновії Мазаввої (житель
щІ села Капулівни Катеринославської губернії), зустріча
ємо в статті <<Архиввьш материалЬІ для истории Запоро
$ЬІП> 1• Цікаво, що за цим переказом хоробрий Сі рко не 
номер, а живий, ходить у народі і воює з ворогами. << ... Тіль-
1\О тут (тобто на городі селянина Миколи Мазая, де звахо
днвся надмогильний камінь Сі}Жа- М. Ш.) одна рука 
Сірка лежить, а він гуля десь по світу. Він, бачите, як 
умер, так заnорожці одрізали у нього руку, засушили її 
та. rод, може, двадцять возили її за собою на війну. Та оце 
ЯJ{ не встойка яка, там чи турки, чи ляхи nобивають їх, то 
вони виставляють ту руку та й Rричать: <<Гей, хлопці, ду
ша й рука Сірна з намю>. TaR ті турни або ляхи, як зайці, 
тпк урозтіч і порозбігаються>> 2• 

Характерні прикмети ранніх статей- розповідна мане
ра, щедре використання фольклору, жвавість і образність 
впкладу - закріплюються і в подальших працях ученого. 

Варто зауважити, що в ранвій період фольклористич
ної діяльності Яворницький nідтримував тісні нонтакти 
з відомим українським фольклористом Східної України 
Я. П. Ноцицьким ( 1847-1925). На час, коли Яворницький 
тільки-во починав свої поїздки по Запорожжю для дослі
дження його на основі архіввих документів, предметів ма
теріальної культури та народного відголосу про Січ, Нови
цький уще був відомий науковим колам участю в збірнику 
М. Драгоманова <<Малорусские рароднЬІе nредания и рас
СІ\аЗЬІ>> ( 1876), де видрукував ряд переказів і легенд, запи
саних на території колишнього Запорожжя. Ще раніше від 
Яворницького він обходив багато запорозьких земель і зро
бив ва місцях фольклорні записи. Проте така пильна увага 
до рідного слова викликала nідозру в урядових колах, 
і НовицьRоrо (як пізніше і Яворницького) незабаром ого
лосили неблаговадійним. 

Rоли саме відбулось знайомство Яворницького з Нови
цьки:м, точно сказати не можна. Очевидно, десь 1883 р., 
nідноли й починається листування між ними. Безперечно 
тільни, що знайомству цьому і їх зближенню сприяла 
сnільність наукових інтересів, любов до рідної історії -
героїчного Запорожжя, частRово - спільність життєвої 

1 Д. И. Зn а р ни цк и й. АрхивнЬІе материальІ для истории 
:~uпорожья.- <<:Киевская старина», 1885, VI, стор. 520-536, та ок
рема відбитна. 

2 <<:Киевская старина», 1886, VI, стор. 531. 
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долі. Недарма в одному з листів до нього Яворницький nи
сав: <<Ведь ВьІ бЬІли народньтм учителем, ведь ВьІ rонимьr, 
ведь Вьт тоже знакомьІ с нищетой>>. . 

Листування між ними дає важливий ма те ріал для окре
мої вельми цікавої теми про творчу дружбу двох визнач
них унраїнських фольклористів, імена яких ще прижиттєв:~_ 
:критика ставила завжди поряд. Творчі контакти, братер
ська взаємодопомога, по.вне взаєморозуміння, нnнят:кова 
відвертЇС'ТЬ і довір'я у відносинах, гаряча відданість .спіль
ній темі- <<слідами запорожців»- ось основні риси, що 
характеризують стосунки Яворницького і Новицького nро
тягом довгого часу. Стосупни ці, не по-чоловічому ніжні, 
знаходили своє віддзерналення у листах, позначених вели
кою відвертістю і сповнених сnравжньої поезії. Яворни
цький називав Новицького не інакше як <<душевним>>, 
<<сердечним», <<коханим другом>>, <<Любим>> і <<судженим>> 
братом, <<голубчиком сивим» тощо. <<Мій друже єдиний, мій 
голубе сивоусий, мій Іюханий козаченьку, Якове Павлови
чу>>,- так починається один із листів Яворпиць:коrо. Нови
цький доnомагав Яворниць:кому матеріально, ділився твор
чими планам11, задумами. Листи Яворниць:кого до Я. Нови
ць:кого- цінне першоджерело для вивчення його: біографії 
і фольклориетично-етнографічної діяльності. Більшість із 
них являє собою, без сумніву, науковий і громадський ін
терес, і можна лише nожалкува ти, що вони до цього часу 
не опубліковані 1• 

Уже початок діяльності Яворницького, як і Новицько
го, підтвердив справедливість слів Rостомаро:Qа про те, що 
народ у своїй пам'яті зберігав віками створювані духовні 
багатства- nереRази, пісні, яні несуть у собі дуже цінні 
відомості для науки, для історії. <<Не может бьrть,- писав 
Костомаров,- чтобьІ века прошедшей жизни не отпечата
лись в жизни и воспоминаниях потомков; нужно только 

приняться поискать- и верно, найдетел многое, что до 
сих пор упущено наукою>> 2• І передбачення Ноетомарова 
справдились. Розшуканий Яворницьким матеріал містив 
немало справжніх відкриттів про побут, звичаї, героїку 
запорозь:ких козаків, їх суспільний лад та взаємини з су
сідами. Все це, звичайно, давалося не без труднощів. Адже 

1 Лише окремі уривки з вих надруковано нами в статті «3 
почуттям побратимства» («Дніпро», 1969, М 10, стор. 152-159). 

2 Литературное наследие. Автобиография Н. И. Костомарова . 
. СПб., 1890, стор. 28. 
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11 а .колишніх землях запорозьких тепер жили переважно 
nрибулі з різних кінців люди, яю, вщома річ, нічого не 
~огли ні знати, ні пам'ятати про козаRів. <(Оттого,- під-
1\реслював Яворницький, - всякое воспоминание о запо
рожцах драгоценно ... Исследователю 3апорожья приходи
тся прежде всего заглядьшать в монастЬІри, церкви, архи

DЬІ, потом знакомиться с дедами, прибегать к раскопкам, 

3аrіи:сьшать песни, предания, собирать древности, изучать 
м:естности, разбирать намогильнЬІе надпИси, осматривать 
nещерьт и т. п. Только таким путеми возможно, до язвест
ной степени, восRресить жизнь давно уже сошедших в мо

гилу, но в памяти народной еще и теперь неумерших за
nоро.жских коза:ков>> 1• 

Не маючи змоги в умовах царизму надрукувати окре
мим виданням зібраний великий фольклорно-етнографіч
ний матеріал, Яворницький публікував його частинами 
у своїх творах у вигляді ілюстрацій, додатків тощо. 

У двотомній праці <<Запорожье в остатках стариньт 
и преданиях народа>> ( 1888 р.) вміщено так багато фольк
лорно-етнографічного матеріалу, що цензура спочатку не 
зважувалась дозволити друкувати книгу в такому вигляді, 
оскільки цілі сторінки були написані забороненою тоді ук
раїнською мовою. 

Коротко про цензурну історію <<3апорожья ... >> 2• Праця 
буJІа надрукована на початку квітня 1888 р. тиражем 1550 
примірників (видавництво Л. Пантелєєва, друнарня Н. Ле
бедєва). 16 квітня один примірник її надійшов до С.-Пе
тербурз~коrо цензурного комітету на :контрольний розгляд. 
Призначе.по було на І том- викопуючого обов'язки цензо
ра Пелікана, на І І том - цензора Овятковського. 
.. Ознайомившись з І томом <(3апорожья ... », Пелікан при
нщов до такого висновку: <<Книга зта, не чуждая у:краи
lІофильских тенденций, обращает на себя внимание при
сутствнем в ней многих мест на малоруссном наречии. 

1 Д. И. З в ар ни цІ\ и й. Запорожье в остатt\ах старинь1 и 
nрсданиях народа. Ч. І. СПб., 1888, стор. 7. 

• 
2 Невеликий витяг із справи С.-Петербурзького цензурного ко-

:Мlтету про працю Яворницького «Запорожье в остатках стариньr 
н nреданиях народа>> в перекладі па українську мову вперше 
онубліІ{ував Ф. Лавров у журналі <(Народна творчість та етно
Графію>, 1957, .М 4, в статті «Заборона царською цензурою друку
ІJавня антирелігійного фольклору>>. Див. також: "Українська народ
Ва nоетична творчість. Т. І. <(Радянська школа>>. К., 1958, стор. 
188-189. 
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Справа С.-ПетербурзьІ\оrо цензурного І\ОМітету 
про книrу Д. І. Яворницького 
«Запорожье в остатках старинь1 и преданиях народа>>. 

Публікується вперше. 



l)ольшинство :них мест не заключает в себе nогреmностей 

11 роти в цензурьн> 
1• Однак цензор звернув ос.обливу увагу 

11 а окремі сторінки праці (13, 79, 109-110), де, на його 
думку, містяться факти, <<вельми непристойні з релігійної 
точки зору>>. Погляньмо, що це за факти. 

На стор. 13 подається розповідь 108-річного діда Якова 
Литвинова із села Успенська (по-народному Плахтіївка) 
нро запорожців. Підозру в Пелікана викликало саме те 
місце в народному переказі, де йдеться про силу запорож
ців: {<А про старих запорожців, то вже й казати нічого. 
Вони оце було як говіють, то піп і приказує їм: <сПави
молодці, котрі із вас іміють силу, то втягайте в себе ... >> 
А то як дихне, т о n і п з n р и ч а с т і в м у 11 ад е: Сила 
страшенна була! .. >> 

На стор. 79 <<3апорожья ... >>, характеризуючи флору й 
фауну сіл по ріці Самарі, де жили колись запорожці, Явор
uицьний між іншим зазначає, що там дуже багато водиться 
Jміїв-жовтобрюхів. За розповідями старожилів, батюшка 
Андрій Бариmпольсьний міг приборкувати жовтобрюхів 
сни-етом. І все. Пелінан підкрссли.в ось яні рядки, нважа
ючи їх непристойними: <<В селе Голой Грушевке, Енате
риносла.в.ского уезда, желтобрюх шил в церкви, под престо
лом, но там, говорят, бЬІл такой батюшна, которЬІЙ умел 
свистом подзьrвать н себе желтобрюхов и уRрощать их>>. 

І третє, що виRлиІшло занепоRоєння у Пелікана, це 
щартівлива народна пісня <<Славні хлопці заnорожці>> (див. 
стор. 109-110 І тому <<3апорожья ... >> ), записана Яворни
цьким від ВО-літнього діда Самійла Пруса із села Спасько
rо: в ній запорожці скирту сіна прийняли за цернву, а_ 
цапа - за попа. Заперечення цен~ора викликали саме такі 

ІНІДRИ: Славні хлопці-аапорожцh 
Вік звікували, церкви неі видали; 
Як забачили та й у полі скирту, 
Отаман каже: «Ото, братці, церква>>. 
Савул каже: <<Така високаю>. 
Славні хлопці-запорожці 
Вік звікували, попа не видали; 
ЯІі забачили та й у полі цапа, 
Отаман каже: <сОто, братці, піп, піпІ>> 
Савул каже: «Що л й причащавсл ... >> 

Проте наведені приклади Пелікан не вважав вирішаль
!І_ими для заборони книги. Основною причин:ою було те, що 

• 1 Центральний Державний Історичний архів СРСР в Ленінгра-
:\І, ф. 777, оп. 4, спр. 56, ар:к. 3. Далі скорочено: ЦДІА в Ленінграді. 
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<<сочинепие Зварницкого писано отчасти на малоросевn
ском паречин и потому nодлежит более строгому расс:Мот
рению>>.l. Саме через це, як і через наявність антирелігійпо
го фольклору, Пелікан nрийшов до остаточного висновку 
про припинення виходу книги до особливого розпоряд
ження. 

Цензор Святковський, на роз1·ляд якого було даво li 
том <<3апорожья ... >>, nоставився до праці Яворницького 
більш прихильно, давши, до речі, високу і влучну оцінку 
твору взагалі. Він підкреслив, що книга написана <<nре
красно, на русском язьше, художественно, возбуждает лю
бопЬІтство к 3апорожью>>2, а малоросійський текст, на його 
думку, вміщено в ній з художньою метою. Святкопський 
правильно наголосив на широкому використанні в книзі 
фольклорно-етнографічного матеріалу: <<Автор влагает н 
уста столетних стариков, помнящих юнЬІе свои годьІ, ле

гендьІ о бьшом, об обЬІЧаях, правах, занятиях, постройках, 
одежде, nосуде, оружии, конях и пр.» 3• 

Тож СвЯт:ковсь:кий па підставі вражень від п· тому <<3а
порожья ... >>, навпа:ки, не знаходив достатніх аргументів, яні 
б могли затримати вихід :книги. Насторожувало тіль:ки за
хоплення, з яким читається книга, ос:кіль:ки це читача <<аа

ставляет невольва увлечься малороссийским миросозерца
нием>>4. 

Обидва відзиви цензорів були надіслані в Головне уп
равління в сnравах друку. Член ради управління Rожухов, 
розглянувши їх і книгу Яворницького, теж' високо оціниn 
художні якості <<3апорожья ... >>. Він вважав,· що твір Явор
ницького nовинен вийти в світ, ос:кільки це <<серьезньІй 
историко-атнографический атюд, пригодиЬІй и важнЬІЙ для 
исследонателя старинЬІ Jt>гa России ... >> 5• Навіть у вказаних 
цензором Пелі:капо:м місіцях до І тому Кожухов не побачив 
<<намеренпое оскорблепие святЬІпи или кощупство», а роз
цінив їх як матеріал, що змальовує побутову сторону коза
ків і їх молодецтво. Проте в зв'яз:ку з паказом від 18-30 
травня 1876 р. про заборону видання книг у:країнською мо
вою (а в <<Запорожье ... >> значна частина сторінок написана 
цією мовою) Кожухав дав розпорядження приnинити вп-

1 ЦД-ІА в Ленінграді, Ф. 776, оп. 20, спр. 219, арк. 
2 Та м ж е, ф. 777, оп. 4, спр. 56, арк. 4. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 ЦДІА в Ленінграді, <р. 776, оп. 20, спр. 219, арк. 573. 
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дання книги .ftворнnцьtюrо аж до особливого дозволу Го
ловного управління в справах друку 1• 

Отже, і С.-Петербурзький цензурний комітет, і Головне 
уnравління в справах друку у вирішенні долі <<3-апоро
жьл ... >> прийшли 71;0 спільного рішення - за:боронити. Як
що з·важити на те, з якими матеріальними труднощами 
зв'язане було його ·видання, то можна зрозуміти станови
ще, в якому опинився автор, довідавшись про арешт нниги 
і загрозу її конфkкації. В розпачі звертається він знову 
до мецената В. В. Тарновського, а той до свого nлемінни
ка- В. М. Юзефовича, який був одним з членів Головного 
управління в спра·вах друку і який, •за словами Нворни
цького, виявився, на його щастя, <<человеком, а не скоти
пою, !Как большинс·т.во цензорекой братии, зтих гасителей 
правдьr и мьrслю>. 

Таким чином, тільки завдяки Rлопотанню впливових 
знайомих, друзів <<Запорожье в остатRах стариньr ... >> пощас
ТJшо видати, навіт·ь без купюр. Ми наголошуємо на цьому, 
оскільки в літературі існує протилежне твердження. Так, 
Ф. Лавров у статті <<Заборона царсьRою цензурою друку
вання антирелігійного фольклору>> (1957 р.), наводячи 
коротеньRий уривок із справи С.-Петербурзького цензурно
го комітету про працю Яворницькоrо <<Запорожье в остат
ках старинЬІ и преданиях народа>>, твердить, що вона ви

йш.ла в світ з цензурними вилучеппями: <<Через втручання 
цензури з названої книrи випали пайбільш загострепі ан
тирелігійні творю> 2• Цю ж помилкову думку повторює до
слідник і в праці << УRраїнська народна антирелігійна сати
Ра>> ( 1965): <<Та хоч цю книгу дозволено друкувати, однак 
через втручання цензури з неї випали найбільш гострі 
антирелігійні творю> 3 • 

Цензурна історія з видавням першої грунтовної праці 
ЯворвицьІюго <<Запорожье в остатках старивьr и предавиях 
~арода>> дуже характерна для тодішнього становища унра
~uсьl\ого друRованоrо слова в дореволюційній Росії. Адже 
l1: затримка її nоясвювалась, по суті, тільRИ наявністю 
У«раїнськоrо тенсту, тобто украївсьного фольклору, бо 
---------

1 ЦДІА в Ленінграді, ф. 776, оп. 20, спр. 219, арк. 573 (зв). 
2 Ф. Л авр о в. Заборона царською цензурою друкування анти

~~лігійноrо фолькJюру.- <<Народна творчість та етнографіЯ>>, 1957, 
·~2 4, стор. 41. 

1
, 3 Ф. І. JI авр о в. Українська пародна антирелігійна сатира. 
\., 1965, стор. 27. 
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народні перекази, розповіді, пісні, приказки Яворницьк:иіі 
як nравило, nодавав мовою оригіналу із збереженням всі.~ 
характерних місцевих особливостей у вимові та лексиці. 
А зауваженпя цензури про окремі сторінки І тому, в яких 
важко знайти навіть м'які натяки на щось антирелігійне 

• • • І 
яскраво свІдчать, з якою пильнІстю цензура проСІвала вее 

те в народних переказах, що -стосувалося релігії та її слу
жител·ів. Подібна історія повторювалась у дореволюціЙНІІіі 
період з ·багатьма українськими фольклорними збірниками. 

Двотомне <<Запорожье ... ~ містить багато історичних пе
реказів про запорозьких козаків, записаних від дідів Зав
городнього, Россоло ди, Хотюна,. Сокура, Онищенка, Табу
ненка й ін. (про Семена Палія і Мазепу, про Грицька 
СагайдаІ{а, про знахарство запорожців, про запорожців
характерників і т. п.); тут же подано цілу низку народних 
місцевих розповідей про походження назв -сіл, -скель, уро
чищ, балок, островів, порогів. Характерно, що nародні ІНJ
рекази Яворницький часто порівнюв з фактами докумен
тальними, :коли останні зафі:ксовані в друкованих джере
лах, задля встановлення їх історичної вірогідності. 

У розповідну тканину <<3апорожья ... >> вп.летено, крім 
переказів, ряд історичних народних пісень, найкращі а 
яких <<Ой як крикне старий орел, що під хмари в'втьсю> 
(про кошового Сірка), записана в селі Покровському І\а
теринославського повіту (див. т. ІІ., стор. 74); <<Ой з-під 
города, з-під Єлизавета сизі орли вилітали>> (про знищення 
Запорозької Січі) та <<Світ великий, край веселий, та нігде 
прожитю> (див. т. 11, стор. 163, 201); <<Ой полети, чорнан 
галко, на Дів риби їсти>> - про кошового І\алнишевського 
(т. 11, стор. 178). Остання пісня запи-сана в Олександрів
ському повіті Катеринославської губернії в селі Богодар. 
Вона була вміщена, я:к помітив ще Сумцов, і в збірнику 
М. Максимовича у досить відмінному варіанті і без зазна
чення, що про Калнишевського 1• 

До пісень нерідко подавться й авторська інтерпретап;ія. 
паспорт. Так, записана від Провори пісня про голоту: 

Та чорная хмара наступає, став дощ накрапать, 
Ой благослови, отамане, намет напинать, 
Гей усі пани, усі дуки в намети сіли, 
Наша ж браття-голотонька та й не посміли ... 

1 Див. УІtраїнські пісні, видані М. Максимовичем. Фотоконін 
з видання 1827 р. Підготовка ниданпя і розвідка члена-Rореспоп
дента АН УРСР П. М. Попова. Вид-во АН УРСР. К, 1962, стор. 93. 
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суnроводї_RУЄТь~я зауваженням про відображення в ній :кла
сової нерІвностІ серед :козацтва: <<И какая характервал пес
пя! Как живо она вьтзьтвает на память то время из истории 

1dалороссийского козачества ... , :когда вся войс:ковая мало
российс:кая старшина стала отделять от себя чернь и при
сваивать себе разнь1е права и привилегии в ущерб простЬІм 
козакам, и когда в козацкой среде, с одной стороньт, вспльт
лп так назЬІваемьІе ду:ки-богачи, а с другой обозначились 
так назьшаемЬІе голота-бедня:ки ... >> 1• 

В <<Запорожье ... » було багато народознавчого матеріалу, 
і це не могло пройти повз увагу тодішньої :критики: на ви
хід праці nозитивно відгукнулися такі відомі вчені, я:к 
О. Пипін, М. Сумцов. Вони були одностайні в тому, що 
<<Запорожье в остатках стариньт и преданиях народа>> заці
канить і істори:ків-фахівців, і любителів рідної історії, ет
нографії та словесності. 

Відразу ж після виходу <<Запорожья ... >> Пипін писав 
у <<Вестни:ке Европьп>: книга· Яворницького <<посвящена 
общеисторичесному и зтнографичес:кому рассказу, которьтй 
будет замечательнь1м вкладом в историю южной России>>, 
бо в ній <<много важнь1х для истарика сведений о бь1товой 
стороне Запорожья, много хараІ{тернЬІх подробностеЙ>> 2• 
Десь через півроку Пипін знову виступив у тому ж таки 
<<Вестнике Европьн> уже з просторою рецензією на твір. 
На його думку, праця ЯворницьІЮFО дуже своєчасна, бо 
лнраз Запорожжя вже давно потребувало вивчення саме 
а набутово-етнографічного боку, в залишках старовини. 
Ще виросте одне покоління, каже Пипін, і вже не знайдеш 
і ноловини того, що розшукав- Яворниць:ний. Поставлене 
nеред собою завдання- <<собрать о Запорожье те данньІе, 
RоторЬІе храпятел еще в народном предании, описать ре
альнЬІе, теперь уже археологичес:кие остатки запорожеко
го бь1та, наконец, исследовать топографию тех местностей, 
І\оторЬІе бьши некоrда гнездам Запорожью> 3 - Яворни
ЦЬІ\ий, на переконання критика, виконав добросовісно й 
Ч:есно. Rниrа захопить читача і своїм майстерним викла-

1 Д. И. З в а р ни цк и й. Запорожье в остатках стариньІ и 
nреданиях народа. Ч. ІІ, СПб., 1888, стор. 222. 

2 <<Вестник Европьп>, 1888, июнь, кн. VI, (Библиографический 
JІІІсток). 

3 А. П[ь1 пи н]. Д. И. :Jварницкий. Запорожье в остатках ста
РнньІ и преданиях народа.- <<Вестник ЕвроnЬІ>>, 1889, т. І. стор. 
447. 
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дом матеріалу, бо <<в его легком рассназе соединеньt и 1\а.р. 
тинь1 южнорусской природЬІ, и описания остатков заn0_ 

рожской стариньт, и образчики народной поззии, и очерІ\11 
современного бЬІта на местах старь1х запорожеких подвlІ
тов>> 1• 

3 цього погляду високо оціни·в працю Яворницького 
кількома роками пізніше і М. Сумцов, звернувши голов
ним чином увагу на значення <<Запорошья ... >> для унраїн
ської етнографічної науки. В роботі <<Современная мало
русская зтнографию> він відзначив саме як позитивну рису 
праці наявність у ній б ага того і оригінального фольклор
ного матеріалу, головно історичних переказів, висловлю
ючи побажання автору видати цей матеріал окремим зб1р
nиком: <<Если бь1 г. Зварницкий в свое время вьщели.JІ 
зтнографический материал и издал его отдельно с надле
жащими пометками о времени и месте записи с указани

ем на вариантьт, то получился бь1 ориrинальньІй и ценньІй 
сборник народньІх преданий о запорожцах. Во всяком слу
чае, и в настояще.м ·своем виде <<Заnорожье>> г. Знарницкого 
представляет полезньтй вклад в малорусскую зтнографию. 
Главное значение его состоит в массе исторических преда
ний ... Путем nроверки и еравнений можно прийти н за
ключенню, что лично г. Зварницкому принадлежит много 
интереснЬІх зтнографических записей ... >> 2 

М. Сумцов дав також конкретну характеристику істо
ричним переказам, вміщеним у <<Запорожье ... >>, а також 
історичним пісням, які, порівняно з ними, на його думку, 
менш значні. 

Стримано, але доброзичливо зустрів появу першої ве
ликої праці Лворницьного <<Запорожье в остатках старинЬІ 
и преданиях народа>> Іван Франко. В рецензії-анотації па 
неї, надрукованій у львівському щорічнику <<Hwartalnik 
historyczny>> за 1889 рік, Франко, наводячи слова самоrо 
Нворницьтюго з передмови про те, що n ннизі читач не 
знайде цільної і систематизованої історі{ запорозьких :ко
заків, а лише окремі начерки, епізоди до цієї історії, звер
тає увагу на своєрідний харантер праці (форма дорожніх 

1 А. П[ь1 пи н]. Д. И. Зварнищшй. Запорожье в остатнах ста· 
pиuw и преданиях народа.- «Бестнин ЕвроПЬІ>>, 1889, т. І. стор. 
449-450. . ~ 

2 Н. Ф. Сум ц о в. Совремеиная малоруссІ{ал зтнография. Ч. 1. 
R., 1893, стор. 147-148. 
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оrаток) Яворницького і на цінність використаного в н1и 
:аrсріалу. <<Так~й спосіб ви.кладу,-"- аауважує Франко,
gаііменш здатнии дати нам ЧІтке уявлення про справу, яку 

автор хотів представити, хоча матеріал, нний був у його 
~юзп~ряджев:ні для написання даної праці, є істотно цін-
вим>> • 

Двотомна книга Яворницького <<Запорожье в астатнах 
стариньr и предапиях народа>> стала на той час помітною 
nодією, вагомим внес:ком в історію і етнографію України. 
Вона містила багато ці:кавих переказів і розповідей про 
відомих історичних діячів, походи, побут і звичаї запорозь
иих нозанів, що при тодішній бідності історіографічної лі
тератури було особливо цінним. 

Дуже важливими з погляду пізнавального були мате
ріали, ·в яких розповідалось про історію нраю, походження 
назв селищ, місцевостей, островів, рі:к і т. п. Робота знач
ною мірою прислужилась не тільки історикам, а й фолькло
ристам та етнографам у вивченні життя та побуту запо
розьrшх :козаків. Написана з властивими Яворницьному 
пристрастю й поетичністю, книга пробуджувала ентузіазм 
у збиранні та вивченні запорозьної старовини. 

В працю <<Запорожье ... >> багато, отже, ввійшло фольк
лорно-етнографічного матеріалу. Але і в ній, певна річ, да
лено не все можна було опублінувати з того, що зібрано 
впродовж восьми роні в. У передмові до <<3апорош:ья ... >> 

Яворницький висловлював надію, що йому вдасться інший 
фо.ТІьнлорний матеріал опублінувати окремим виданням 
(тисяча народних пісень і сімдесят актів, ніким не обна
родуваних). 

Таким чином, спочатну Яворницьний зацікавився на
родознавчим матеріалом як історик, що досліджував Запо
Розь:ку Січ. В його плани не входило спеціальне вивчення, 
1\ласифікація і філологічне тлумачення фольклору. Записи 
rrереІ\азів, пісень, пародних оповідань мали перш за все 
nоnовнити недостатній історіографічний і архівний мате
Ріал для висвітлення історії запороаьRих Rозанів. Цим ви
~ІІачались і методи роботи вченого, і своєрідність жанру 
liloro книг. Проте в міру накопичення фольRлорно-етпоrра
Фічноrо матеріалу зміцнювалось перенонання в необхідпос
Ті спстематиаації і видапні його окремою нниrою. 
--~-

• 
1 І w а n F r а n k о, Ewarnicki: Zaporoze w zabytkach archeolo-

f1cz!lych і podaniach ludowych, 2 tomy, Petersburg, 1888 r.- Kwar
aliНk historyczny (Lwow), 1889, 11, стор. 332-333. 
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Фольклорво-етнографічні записи Яворницького з 1\0JJ\, 

ним роком поповнювалися, а публікація їх, ян і раніІUе 
становила велині труднощі. Вчений вишукує вайменІІІу 
нагоду, аби в статтях, інформаціях, повідомленнях nyбJii, 
кувати зібраний матеріал. Іноді йому щастить у газетах чн: 
журвалах друкувати тільки той або інший переказ, легеu, 
ду, пісню. Так були опубліковані зокрема <<Народная ло, 
генда о происхождении водки•> 1, <~Илья lVІуромец в не ро, 
сказе малороссийского слепцю> 2, <<Rан встречали запоршІ,, 
ские козаки НовьІЙ год>> 3, <<Чем лечились наши предки от 
простудьн>\ наана <<УмньІй муж и нерааумнан жена» (н:j 
путевой тетради малороссийс:кого ::>тнографа) 5, <<Предаюн~ 
о трех погастах Владимиреной губернию> 6, <<Л егевда ІЛ 
Екатеривославской губ., создавван по поводу появленип 
тяжельІх ::шидемичес:ких болезней>> 7 та ін. 

я~ бачимо, фольклорво-етнографічні матеріали друну
валися прИ нагоді і безсистемно, без надання переваги яно
мусь одному жанру. Снажімо, дві легенди про походження 
скарбів, казка <<Дурному ві в людях, ні ДОМа>>, <<ПрисказRа 
для нюхарей>>- наводяться в нарисі <<Из поездни по бьш
шим запорожс:ким владевиям>> 8 ; замовляння від <<пристрі
ту>>, занливавня ва бджоли, батьківсь:ка моЛитва від про
паспиці - в статті <<Из записной книжки малорусеного 
зтнографа>> 9 ; звичай <<водити Rозу», свято <<блискавиці>>, 
день <<1Іереплаввої середи•>, день святого Юрія, <<зелена не
ділю>, обжинки, звичай виганяти тарганів- у статті <<Село 
RрасиловRю> 10 (Чернігівської губернії); дві колядни, три 
щедрівки, <<козивяча пісня» в н~рисі <<Свлтки в Малорос-

1 <(Новости и биржевая газета» (І щоденпе видання), 1891, 
.м 65. 

2 <<Новости и биржевал газета>> (І щоденне видання), 1880, 
.N! 108 .. ,Також: <<Ниевс:кое слово>>, 1889, М 659; «Елисаветградс:кий 
вестпик», 1889, .N2 92; «Беседа>> (Львів), 1889, .N2 14. 

3 «Одессний вестнин» від 6 січня 1889 р. 
4 <<Днепровская молва>> (Енатеринослав) від 7 листопада 1899 р. 
5 <<Новости и биржевая газета>> (І щоденне видання) від 24 

червня 1888 р. 
6 «С.-Петербургские ведомости» від 17 лютого 1897 р. 
7 «Екатеринославские губернсние ведомостю>, 1889, .N2 159. 
8 «Екатеринославские губернские ведомостю> від 24 червня 

1889 р. . 
9 «Новости и биржевая газета'> (І щоденне видання) ві,~ 

28 травня 1890 р. 
10 <<Новости и биржевая газета>> (І щоденне видання) від 

15 липня 1896 р. 
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ІІІР> І та ін. Навіть більше, у повісті <<Наша доля - божа 
~о.~нп> (1901) 2 наведено 9. українських народних пісень 
серед них весиявку <<А уже ж весна, а уже ж красна>>, 
рекрутську <<Ой що при нивці при широкій долинці>>, жар
тівливу <<Суницівські парубки поїхали на влови, та влови
JІІІ комара, та повезли до пана>>, пісню про турецьку війну, 
щНІказки, спотиканку (скоромовку) <<Я видать ne видав, 
чуnать не чуваю>, народну гру у :квака тощо. Фольклорний 
матеріал у повісті <<Наша доля- божа волю> був та:ким 
помітним, що О. Андрієвський включив повість у бібліо
графічний покажчик літератури з унраїнсь:кого фольк
лору 3• 

Часті поїздки на археологічні розкопки давали можли
вість просто й легко сходитися з селянами-копачами, від 
яких і зроблено немало фольклорних та етнографічних 
записів. <<Всякому человеку, взявтему на себя звание ар
хеолога или вообще собирателл русской старинЬІ,- розпо
відав Яворницький,- весьма часто приходител ставить ее
бл и в положение зтнографа, собирателя всякого рода про
изведений народного творчества. В особенности :>то 
относится к тем, которьш берут на себя роль копателей 
:курганов; проводя цельхе дни, а иногда цельrе недели и да

же цельте месяць1 с народом в известной местиости около 
шшестного кургана, археолог невольно входит в общение 
с нрестьянами, невольва прислушивается к их воззрениям, 

нсвольно усваивает всякие их рассказьІ, сказки, предания, 

заговорьт, поговорки, пословиць1, песни и т. n. Если же 
:к атому и сам археолог делает некоторЬІе усилия, чтобЬІ 
извлечь из народа что-нибудь по части атнографии, то он, 
nри язвестном умении и навьше, в короткое время может 

обогатить свою записную книжку весьма интересньтм атно
rрафическим материалам>> 4• 

Кожвий раз після таких розкопок вчений повертався 
:з великим фольклорпо-етнографічним виловом. 

1 «Детское чтение>>, 1898, .N'2 1, стор. 36-46. 
2 Д. Я в о р н и ц ь І{ и й. Наша доля - божа воля. - «Киевская 

старина>>, 1901, І, 11, ІІІ, lV (стор. 236, 244, 250, 256, 264, 266-
268, 270-271, 430, 431, 45.1). 

3 Див. О л е кс а н д р А н д р і в в с ь к и й. Бібліографія літе
})атури з українського фольклору. Т. І. У Rивві, 1930, стор. 559. 

4 Д. И. З в а р н и ц ни й. Из записной Ішижки малорусского 
:::.·~·нографа.- <<Новости и биржевая газета>> (І щоденне видаппя) 
J3ІД 28 травня 1890 р. 
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Слід під:креслити, що хоч до середини 900-х ро:ків Явор
ницький жив і працював не на У:країні, він постійно під
тримував ділові творчі :контакти 3 відомими українсь:кимн 
фольклористами й етнографами- Б. Грінченком, М. Сум
цовим, Ф. Вовком та ін. Десь у середині 90-х років ХІХ ст. 
познайомився він і 3 М. В. Лисенком. Щира приязнь міщ 
видатним українсь:ким композитором і Яворницьким ви
никла насамперед із спільної і тяжкої в ті часи праці на 
ниві вітчизняної культури. Любов до свого народу, його 
історії, культури, до народвої творчості єднала обох мит
ців і зміцнювала їх дружбу. Лисенко захоплювався на
родною музиною, вивчав її, напоював свої твори з неют
черпних народнопісенних джерел. Велику увагу приділяв 
:композитор збиранню та виданню народних пісень. Колп 
в 90-х роках .він задумав видати з·бірвик старовинних 
народних nісень і з цією метою звернувся за сприян
ням до редакцій губернсмtих газет, знайомих, до всіх 
шанувальникі·в народної словесності, Яворницький від
гукнувся одним із перших. <<Глубоко признателен Вам 
за любезнейmее Ваше содействие в итересующем мепя 
деле,- писав йому у .відповідь композитор.- Я очень рад, 
благодаря такому общему ~елу, как издание ·Материалов 
по родиноведению, познакомить·ся с Вами, та.ким ревност
ньІм делтелем и собирателем родной старинЬІ, имя и про
изведения печ а тнь1е которого мне давно уже известнь1 и 

ценньп> 1• 

Лисенко також непокоїться з nриводу того, що не ці
няться старовинні пісні, і з осудом говорить про тих, хто 
<<всеми способами разгонлет и уничтожает чудвую седую 
старину» 2• Особливий інтерес виявляє він до обрядових 
пісень - колядок, щедрівок, веснянок, купальських, праг
не зібрати їх з усіх куточків України і видати по можли
вості повний збірник <<зтих драгоrі;еннЬІх перлов древней
шего дохристианского песенного творчества>> 3• А саме їх 
у Яворницького було немало, бо коли історичні пісні, пере
кази й легенди він порівняно широко публікував у своїх 

1 Лист від 2 грудня 1895 р. Цитується за оригіналом, що Збе
рігається в Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. І. Явор
ницького, оскільки в публікації (див. М. В. Л и с е н к о. Листи. 
((Мистецтво>>. R., 1964, стор. 260) допущені неточності. Вперше опу
бліковано нами: Лисенко і Яворницький.- <<Зорю> від 31 жовтня 
1962 р. 

2 М. В. Л и с е н ко. Листи, стор. 260. 
з Там же, стор. 267. 



історичних працях, то зібрана обрядова творчість лиmа
JІась, як правило, неопублікованою. Вчений обіцяє надіела
тн свій рукописний збірник, а згодом і завітати до Києв-а, 
абн з його голосу композитор записав музику до пісень 
(Яворницький був натурою музикальною, мав чудовий 
голос і знав мотиви багатьох зібраних nим пісень). <<Буду 
чрсзвьІчайно рад познакомиться с Вами,- з радістю зуст
рів цю пропозицію Лисенко,- и, воспользовавшись Вашим 
nрсбьІванием в Rиеве, записать мотивь1 к богатЬІм матери
алам, Вами собранньІм>> 1• 

Бувало, що Яворницький допомагав композитору і в 
сnравах організаційних. Rоли в червні 1902 р. Лисенко 
зі своїм хором задумав об'їздити всю Полтавщину - Ром
нп, Лохвицю, Гадяч, Миргород, Хорол, Кременчук, відві
дати Rатеринославщину, Ростов, Новочеркаськ, Таганрог 
та іпші місця, де невдовзі перед тим відбулися заворушен- "' 
ня, йому довелось звернутися до Яворницького, щоб той 
умовив полтавського губернатора - свого знайомого ще по 
університету- не чинити перешкод для поїздки хору 
з допцертами. 

Великий інтерес для фольклористів та етнографів ста
новила й наступна велИRа праця Яворниць:кого <<По следам 
запорожцев>> ( 1898). У ній так само, як і в :книзі <<3апоро
ІІ\Ье в остатках стариньІ и преданиях народа>>, у формі до
рожніх нотаток зафіксовано зустрічі й розмови з нащадка
ми запорожців, їх спогади й перекази про Січ. Інколи 
nоспіль десят:ки сторінок відведено публікації народної 
тnорчості. 

<<По следам запорожцею> с:кладається з 12 нарисів, :ко
жен з яких має багато народознавчого матеріалу, за ви
ллтком хіба що розділу <<В поисках за архивнь1ми доку-_ 
ментами>>, де подано нові архівні документи про останньо
го запорозького кошового Петра Rалнишевського, добуті 
Яnорницьким під час поїздки з цією метою на Соловки. 

Вся книга рясніє народними дотепами, усмішками, при-
1\азками, приповід:ками. Rрім розповідей, історичних пі
сень, у ній є описи народних танців (див., наприклад, та
нець лоцмана- стор. 153), дуже колоритний опис у:країн
сь:кого ярмарку (стор. 26-38), високохудожній запис 
І\JІасичного народного голосіння дочки за матір'ю (стор. 
76-77), колоритні народні лайки. Фольклорист та етно-

1 М. В. Лисе п І\ о. Листи, стор. 266-267. 
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граф знайде тут матеріали з народної медицини (як ліку
вати пропасницю, ревматизм, укус чорних павуків, ЯR 
заварювати соняшниці- стор. 64, 246-247); дитячий 
фольклор (напри:клад, вірші до череди, до дощу), попів
ські приказки, народні вірування, оповідання про чортів 
(чорти лісові, водяні, степові, хатні- стор. 243), дитячі 
ігри. Поміж останніх ці:кава гра <<у вовчикю>, не аафіксо
вана в літературі: діти, взявтись за руки і ставши в :коло, 
повільно ходять і співають: 

Ходе баба по бору, по бору 
Та рве зілля-лободу, лободу, 
І рве, і бере, 
На вберемок :кладе, 
Оце куна, оце лиша, 
Оце виступи геть ... (стор. 157-158) 

Серед наведеного фольклорно-етнографічного матеріалу 
багато оригінального, записаного вперше. Щодо цЬого слід 
особливо відзначити главу <<На пепелище Чортомльтцкой 
Сичи>>, де вміщено історичні згадки про :кошового Івана 
Сір:ка та про руйнування Січі, пісні про Сір:ка, Нечая, 
Суnруна, заnисані біля могили Сірка від дідів Онисима 
Палаха, Rіндрата Дивничепка, Кузьми Лисого, Оврама 

· Лисен:ка, Микити Явтушен:ка та ін. 
В більшості з них змальовано непереможну силу і муж

ність легендарного кошового Сірка: <<Він сильний таRий 
був, що його як хто шаблею ударить по руці, так і кожі 
не розруба,- тільRо синє буде. Не то що кулею, а шаблею>> 
(з розповіді діда Биковського, стор. 310). 

Взагалі дослідженню постаті Івана Сірка, як особи істо
ричної, а також його образу, змальованому в народній твор
чості, Яворницький приділяв особливу увагу. Це пояснює
ться не тільки заслугами Сірка у визвольній боротьбі 
українсь:кого народу, а й відсутністю записів народної по
езії про нього. Тут слід піднреслити, що вже з самого 
початку фольклористичної діяльності Яворницький гідно 
продовжував кращі традиції історичної шноли, :котра була 
тоді досить передовою в порівнянні з іншими школами 
у фольнлористиці. 

Ще Rостомаров висловлював здогад про існування на
родних· пісень і дум про Сірка. <<Трудно допустить,- пи
сав він 1882 р.,- чтобь1 народная поззия не носнулась ern 
(Сірка.- М. Ш.) >> 1• Розшуки Я·ворницмюrо на руїнах Чор· 

1 Див. Н. И. Костом ар о в. История нозачества, стор. 100. 
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Титульна сторінка книги <<По следам запорожцеш>. 



томлицької Січі дали відрадні наслідки. :Крім згадок, пере
казів, розповідей, ним були записані і пісні про славного 
кошового. Характеризуючи в цілому народну творчість про 
Сірка, М. Сумцов зауважував з приводу знахідки Яворни
цького: <<Гадка Ноетомарова недавно справдилась. Відгуни 
і досить гарні старих пісень про Івана Сірка вловив 
д. Еварниць:кий на Rатеринославщиві>> 1

• 

Першу пісню про Сірка <<Ой як крикне старий орел, 
що під хмари в'єтьсю>, записану Яворвиць:ким в селі По
кровсь:кому, опубліковано 1888 р. в праці <<Запорожье 
в остатнах стариньІ и преданиях народа» (т. ІІ, стор. 74). 
На відміну від самого Яворницьного, який висловлював 
сумвів щодо <<народного складу>> цієї пісні, М. Сумцов ці;.r
ко:М: справедливо вважав її справді народною, за винятком 
двох виразів- <<Запорожжя до Сірка тнетьсю> і загуділо 
<<ЯК Чорне море>>, що здалися йому не народними. Згодом, 
очевидно прислухаючись до голосу Сумцова, Яворницький 
передрукує її як цілком народну, вже без жодних застере
жень, в :кінці монографії <<Иван Дмитриевич СирІю, слав
ИЬІЙ кошевой атамав войска запорожеких низовь1х коза
коn>> ( 1894) і поряд з історичними документами подасть 
думу про вдову Сірчиху, взяту із <<Rиевской стариньІ>> 
(лютий, 1893), та пісню про сина Івана Сірка - Романа 
Сірка. 

У книжці <<По следам запорожцею> вміщено ще дві піс
ні про Сірка- <<Гей як крикнув та козак Сірко та на своїх 
хлопців>> (порівнюючи з попередньою, що в <<Запорожье ... >>, 
в ній схожий лише зачин) та уривок пісні <<Вітер з моря 
повівав, орел з поля вилітає>> 2• Обидві пісні мають само
стійні сюжети (військові походи Сірка на морі і на суші) 
і записані від різних людей - Івана Соломахи та діда 
Дивниченка. Пізніше в <<Малороссийских народнь1х пее
нях>> надруковано буде ще два варіантл до цих пісень -
<<Та ой як крикнув же та :козаR Сірко та ой на .своїх же reii 
козаченькіВ>> (записана вже від Дмитра Суку ри) та <<Гей 
та із моря вітер повіває» 3• В рукописпих матеріалах вче
ного, які зберігаються в Інституті мистецтвознавства, 

1 М. С ум ц о в. Слобідська-українські історичні пісні. Вид. 2-е. 
<<Сіяч)>. 1918, стор. 15. 

2 Д. И. 3 в ар ни цк и й. <<По следам запорожцев>>, стор. 311-
312. 

з Д. И. З в ар ни ц R и й. Малороссийс:кие народньІе песни, со
бранньІе в 1878-1905 гг. Екатеринослав, 1906, стор. 651-652. 
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фодьклору та етtюграфії ім. :М. Т. Рильського АН· УРСР, 
є ще кілька варіантів пісень про Сірка, зафіксованих від 
різних людей, що свідчить про їх побутування, а значить 
і народність. ДеЯRі з цих варіантів опубліковано 1961 р. 
в <<Історичних піснях•> 1• До речі, в передмові до видання 
сназано: <<Багато пісень створив народ про Морозенка і Сір
на>> 2

• Тим часом у збірнику вміщено всього три пісні та 
два варіанти до них, взяті всі (за винят1юм одного варіан
та) із публікацій і записів Яворницького. Можливо, колись 
справді було багато пісень про улюбленого в народі кошо
вого, проте зафіксовано, збереглося для історії їх дуже 
мало. І пріоритет їх запису належить Д. І. Яворницькому. 

У праці <<По следам запорожцев>>, як і в попередній 
<<Запорожье в остатках стариньІ и преданиях народа)), 
фольнлорно-етнографічний матеріал вміщено вроздріб, без
системно, за винятком хіба що 25 казок, почутих і\ записа
них від оповідача Хоми Провори із села Богодар Олександ
рівського повіту Катеринославської губернії (див. розділ 
<<Слепой боян Фома Провора>>). Частина з цих казок ціка
ва й оригінальна за сюжетом (<<Чоловік на роботі у чор
та>>, <<Чудова коробочка>>, <<Щира любою>, <<Дуже розумний 
чоловію>, <<Як чоловік висиджував лебедят>>, <<Премудрий 
Хома>> та ін.) ; деякі казкц с варіантами вже відомих зраз
ків із збірника М. Драгоманова <<Малорусские народnЬІе 
предания и рассказьІ>> ( 1876) та І. Рудчеnка <<Народнwе 
южнорусс:кие сказки>> ( 1870). Так, -сюжет і дійові особи 
казни Яворницького <<Хто найвірніший у чоловіка друг)) 
(стор. 110-111) дуже подібні до записаної на Полтавщи
ні казки <<Чортова розплата>> із збірки Драгоманова (стор . 
.59-61, М 34) та <<Стрілець і чорт» із збірни І. Рудченка, 
що записана на Київщині (див. вип. 1-й: його збірки, 
стор. 12). 

Порівняно із <<Rукушкою>> Драгоманова (див. його збір
ну, стор. 8, .М 27), варіант Яворницького <<Із чого кукуш
на, ластівка та соловейко)) (стор. 108) набагато поетичні
ІІІий і повніший. <<Як чоловік Rлада собі знайшов» (стор. 
95-96) є варіантом до казки <<Болтливая жена)) в збірці 
Драгоманова (стор. 173, М 6). Остання,· до речі, записана 

1 Див. Історичні nісні. Упорядкували І. П. Березовський, 
М; С. Родіна, В. Г. Хоменко. Нотний матеріал упорядкував 
А. І. Гуменюк. За реданцією М. Т. Рильського і R. Г. Гуслистоrо. 
Вид-во АН УРСР. Н., 1961. 

2 Т а :м ж е, стор. 25. 
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Я. Новицьким і також на Натеринославщині. Нові сюжет
ні ходи має казка <<Марко Багатий>> (<<По следа:м запо-· 
рожцею>, стор. 125-128) в порівнянні з казкою <<Дитя 
з ангельським голосом і Марко БагатиЙ>> у Драгоманова 
(див. стор. 329-332, М 22). . 

Дві казки- <<3 чого збагатів бідний чоловію> та <<Що 
буде, як жінці дать власть>> - були вилучені цензурою 
вже з готової книги. Власне із-за цих казок та нарису 
<<Од Нового Кодака до Каменно-Потоцкого>>, а також тому, 
що значна частина <<По следам запорожцею> написана ук
раїнською мавою, вихід праці на довгий час затримався. 

Оскільки ннига була надрукована без попередньої цен
дури, 27 березня 1898 р. вона поступила на -розгляд С.-Пе
тербурзького цензурного комdтету. І тут повторилась та 
сама історія, що й із «3апорожьем в остатRах старинЬІ и 
преданиях народа>>, тільни з гіршим кінцем. Уже через 
три дні цензор Пантелввв дав наRаз старшому інспектору 
друкарень припинити видання книги аж до особливих роз
поряджень 1• <<Почти половина книги наполнена разгово
рами на малороссийском наречии,- писав цензор Головін 
16 квітня 1898 р. С.-Петербурзькому цензурному коміте
ту,- ас 88 по 228 стр. (тут помилка: треба 128.- М. Ш.) 
помещенЬІ сплоmь на ::.том н~речии народньrе легендЬІ 

и предания, слЬІmаннЬІе автором от старика ФомЬІ Приго
дьІ (тут помилка: треба ПроворЬІ.- М. Ш.). В зтих леген
дах господь и апостол Петр ходят по земле и непосредст
венно вмеmиваются в дела людские. Они заходят в ·одну 
хату, где апостол Петр подвергается побоям (стр. 105-
106) >> 2• 

Крім того, цензор звернув ще увагу на главу <<От Ново
го Кодака до 1\аменно-ПотоцRого», <<nосвящепную знаRом
ству автора с духовньrми лицами, а именно: на страницах 

203-218, на которьrх автор рисует пьяного священника, 
еле стоящего на ногах, и двух дьячков, . пьянствующих 
вместе с ним; они тянут водку из большого :котла; священ
ник падает без чувств и засьrпает, а дьячни продолжают 
пить и пускаются в богословение тонкости и препиратель-

1 Матеріали С.-Петербурзь:кого цензурного комітету з nриводу 
книги Яворницького <<По следам заnорожцею> частново оnубліко
вані Володимиром Білим у статті <<3 матеріалів до історії укра
їнської етнографії>>.- <<Етнографічний віспию>, 1927, кп. 5, стор. 
189-199. 

2 ЦДІА у Ленінграді, ф. 776, on. 21, cnp. 283, арк. 51. 
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ства, заставляя пить и малолетнего сьтна одного из них. 

Священник же, будучи вдовцом, утешает себя целой ком
ІІднией деревенских баб ... )) 1• Цензор вимагав вилучити 
наведене місце з книги, але цензурний комітет вважав за 
~rожливе цю сцену залишити, оскільки вона нетипова, ви
JІадкова, має побутово-етнографічний характер і <<менее 
нредставляет неудобств, чем народньІй рассказ об апосто
.:1е, подвергшемся побоям от злой шенщиньн>2• 

Проте це була незгода тіль:ки в детаЛях. Цензурний 
І\Омітет все одно прийняв рішення припинити випуск кни
ги, мотивуючи свій висновок тим, що значна частина її 
написана українською мовою. 

Дізнавшись про цензурну заборону <<По следам запо
рожцею>, Яворницький написав 16 квітня 1898 р. лист-апе
ляцію на ім'я керуючого в справах друку М. П. Соловйова. 
Він здогадувався, що одною з головних причин затримки 
1шиги міг бути розділ <<От Нового Кодака до Каменно-По
тоцкого>>, в якому виведені негативні типи духівництва, то
ну й пи=сав у листі, що зображення ни.м предста.вників релі
І'і·йното культу ще не дає nідстав робити вионовок про 
його ставлення до релігії, що в житті такі типи зустрічаю
·псл і в інтересах морального прогресу слід піддавати їх 
осміянню. <<Я полаrаю,- роз'яснював Яворницький,- что 
сели писателю изображать только одни положительвЬІе 
тиньт и вовсе избегать отрицательньтх, то в таком случае 
не может бьтть и речи в области правственного прогресса ... 
Неужели же после всеrо, сказанного мной, я должен по
нести тяжелую кару - запрещение моей книги за вьтве
деннЬІе мной две личности священников?>> 3• Лист закінчу
nався проханням переглянути рішення цензурного н.оміте
ту. Але М. Соловйов не зважився на це без духовної 
цензури й наступного дня, 17 :квітня, на виснов:ках цен
:~урноrо :комітету наклав резолюцію:. <<Препроводить уна
:занньІе на стр. 105-106 и 203-218 места на за:ключевие 
;(уховноrо цензурного комитета>> 4• 

Духовна цензура не звернула уваги на сторінки, де 
іішлося про попів-п'яниць, але запротестувала nроти двох 
н:азон, що мали виразно антирелігійне спрямування. Маю
чи їх на увазі, вона писала: <<Ввиду рассказов нощунствен-

1 ЦДІА у Ленінграді, ф. 776, оп. 21, cnp. 283, ари. 51. 
2 Там же, арк. 52 (зв.). 
3 Там ж е, арк. 56. 
4 Там ж е, арк 51. 
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:ttoгo хара!{тера, помещеnнмх на стр. 98-НЮ, 105-106 
названпой книги, распространение ее в настоящем виде 
не желательнш> 1• Тим-то глава <<От Нового Кодака до :К.ц~ 
менно-Потоцкого>>, зважаючи, очевидно, на клопотанuл 
Яворницького, була залишена, а дві народні казки <<З чого 
збагатів бідний чоловію> та <<Що буде, як жінці дать 
власть>>, з огляду на їх антирелігійний характер, були вц~ 
лучені. В такому вигляді (з вирізаними сторінками) книга 
побачила світ аж у вересні 1898 р. <<Мені великого труда 
коштувало видерти мою книгу із пасті того страшного 
зуава, що зветься <<главноуправляющим по делам печа

ТИ>>,- скаржився Яворницький М. :Комарову, надсилаючи 
йому неушкоджений примірник книги.- Насилу та на npe. 
велику силу видер, кажу, із пасті зуавни ... >> 2 

Отже, основна причина цензурної затримки <<По следам 
запорожцнв>>, як і праці <<Запорожье в .остатках стариньr 
и преданиях народа>>, полягала в наявності україпськоrо 
фольклору, особливо антирелігійного спрямування. 

Для тодішньої критики (зокрема Б. Грінчеnка, М. Сум
цова) фольклорно-етнографічне значення <<По следам 
запорожцею> було поза сумнівом. Рецензент із <<Записок 
Наунового товариства ім. Шевченка~ ставив, зокрема, в 
заслугу Яворницькому знання нароДної душі, уміннл 
майстерно передавати почуте серед народу слово. <<Розуміє 
він (Яворницький. - М. Ш.) добре і радість простих лю
дей,- писав з приводу цього рецензент,- і дуже іноді доб
ре переповідає їх веселі перекази, а записи його :казок, ... 
пісень.· і причитувань можуть бути дуже :корисні задлл 
етнографії запорозь:кого краю» 3• 

Про цінність праці <<По следам запорожцев>> з боку ет
нографічного говорив і Борис Грінчен:ко. Єдине, що його 
непокоїло, це певна безсистемність і розпорошеність мате
ріалу, бо це утрудпювало користування ним фахівців. Кра
ще було б, висловлював побажання Грінченко (як, до речі, 
раніше і М. Сумцов щодо праці <<Заnорожье в астатнах ста
ринЬ! в преданиях народа>>), якби всі фольнлорні матеріаJІІІ 

1 В о л одимир Б і ли й. 3 матеріалів до історії української 
етноrрафії.- <<Етноrрафіч:ний віснию>, 1927, кн. 5, стор. 198. . 

2 Витяrи з листа опубліковано Г. Зленком в журналі <<ВІТ
чизна>>, 1964, М 11, стор. 218. 

3 Л. Ч. Д. И. Зварницкий. <<По следам запорожцев>>. СПб., 
1898.- Записки Науковоrо товариства ім. Шевченка, 1900, кн. ІІ, 
т. XXXIV (<<Бібліографію;), стор. 33. 
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автор видрукував окремо, <<укупі з іншими своїми таRими 
заnисами в одній систематично впорядкованій збірці>> 1• 

Про це давно мріяв і сам Яворницький. Але брак кош
тів, цензурні перешкоди не дозволяли вида ти фоJІьклорниіі 

3бірник. Ще 1890 р. вчений вислов;rював занепокоєння 

3 nриводу того, що в нього записано близько 1500 народних 
vкраїнських пісень з мотивами, які чекають на видавця, 
;1ле чи дочекаються - невідомо 2• Те саме турбувало його 
і'І пізніше. В листі до В. П. Гегело на початку 900-х років 
читаємо: <<Найкраще було б, ЛІ\би ви згодились видати мені 
с.кільки там нарбованців, то я б на них зараз же і почав 
друкувати свій матеріал. Він у мене уже зовсім злаmтова
ний, увесь чепурно переписаний, і можна його хоч зараз 
у друкарню>> 3• 

· Я:кщо перекази, оповідання, приказки, історичні згадки 
мш:кна було частіше вплітати в історичні праці нарисового 
характеру, то народна пісня (:крім історичної) через свою 
qпсельність вимагала окремої публікації. До збирання ni
cenь Яворницький ставився з особливою любов'ю. За його 
визнанням, він <<вечно 6ЬІ внимал слад:коз·вучной сопил
:ке, тихой, мелодичной, глубоной, как Черное море, широ
кой:, :кан необозримое пространство, малорусеной песне ... >> 4 

Я:к уже зазначалось, багато nісень було записано під 
час археологічних рознопон. Специфіка роботи археолога 
створювала можливість входити легко й відразу в нонтант 
з робітни:ками-нопачами, а невимушена обстанов:ка спіль
ної праці, тепле, дбайливе ставлення до робітни:Ків з боку 
Янорниць:коrо породжували довір'я і щирість, що й було 
запорукою успіху в збиранні фольклорних матеріалів. Піс
.тrл роботи чи в обідпю перерву, зійшовшись докупи, почина
ють робітвини співати народних пісень. І чарують ті пісні 
дYilly, тривожать серце і викликають сльози на очах. А бло-
1\ІІот записувача стає все товщим. <<Но вот и мне самому, 
IIttRoнeц, надоело :копаться в зе:м:ле,- розповідає Лворни------ -

1 Н. Г [рі н ч е пк о]. Д. И. Зварницкий. <<По следам запорож
Цеn,>. СПб., 1898. - <<Літературно-nауковий вісник», 1900, т. 10, 
стор. 21О. • 
,r 2 <<Новости и биржевая rазетю> (І щоденне видання), 1890, 
-~2 144. 

3 Лист від 26 січня 1904 р. Вперше опубліковано нами в 
ста'l'Ті <<Яворницьиий-фольклориет>>.- Научньrе записки Днепро
~етроnекого госуnиверситета. Сборник работ филологическоrо фа
'Ул:ьтета. Т. 79. Вьш. 19. Днепропетровск, 1963, стор. 80. 

4 ІМФЕ, ф. 4-3, од. зб. 70. 
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цьний. -- Дснr, уже -сжлоняется -к вечеру, и жар спал бо.тrее 
чем напqловину. Я вь1хожу из палатки и кричу своим рц, 
бо чим: 

- Хлопці, годі вже копатьІ 
- А що буде? 
- Кидайте лопатки, збирайтесь в кружок та співай:то 

мені пісень. 
А ви ж нам за весь упруr запишете плату? 

- За весь запишу І 
- Хи, яке добро! Збирайтесь, хлопці, дядьки, і ви, діди, 

давайте пану пісні співать! 
Тот же час составляется обширнЬІй круг. Я сажусь 

в самую середину круга, прямо на землю, и прошу, чтобь1 
мне <<заспівалИ>} такую песню, от которой бь1 у меня <<nря
мо за серце ухопило>>.- Значить треба співать старинної 
пісні, козацької, запорозької... Почина й ти, Дмитро. 

И Дмитро начинает ... 
Ой упав козак, упав - помира, 
А в того ж козака та й роду нема; 
Ой упав же він, упав та й лежить, 
Ніхто ж його не спитає, що в ньоrо болить ... >> 1 

"У такий -спосіб і потрапляли в записну кнИІЖку вченого 
народні пісні. Та й не тільки пісні. В гущі народу підслу
хавувалися приказки, анекдоти, каламбури, легенди, казан
ня- і все те фіксувалося, осмислювалося, бо в ньому ви
ражалася душа народна, його фантазія, било здорове д;не
рело невичерпної народної мудрості. 

Проте справедливість вимагає сказати, що перевага' 
все-таки надавалась записам старовинного, :козацького 

фольклору. І це зрозуміло, адже з самого початку мета 
Яворницького була ясною: Запорожжя в залишках старо
вини і переказах народу. В цьому насамперед вчений вба
чав свій обов'язок і своє покликання. Десь пізніше все 
стане на свої місця, урівноважиться, а в 900-х ронах 
М. Сумцов докоряв і І. Манжурі, і Я. Новицькому, 
і Д. Яворницькому за недостатню увагу до сучасності. 
<<Екатеринославских :зтнографов,- писав він,- воодушсв~ 
ляла романтическап меланхолия, историческ"Ііе [ре ]минпс~ 
ценцин о старине, как ее представлял и попимал Шевчен
ко, т. е. непременно славной, козацкой; но при :зто.м 
современность как-то незаметно отходит на второй план. 

и внукам-сеятелям не уделяется достаточно вним:анин ... 
1 Д. И. 3 в а р н и цк и й. По следам запорожцев, стор. 22-23. 
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Серьезная задача еоnремеиной зтнографии - показать, І(аІ( 

110дьзуются -своей жизнью нЬІне живущие, · в :какие формЬІ 
11ьІне 3та жизнь укладЬІвается, где и в чем -с:крЬІваются ее 

11дсалЬІ, ее творческие начала>> 1• 

Хоч переважна більшість зібраного пісенного матері
а.JУ залишалася неопублікованою, однаІ\ надії видати цей 
матеріал оRремою збір:кою Яворницькийнінолине втрачав. 
Цнм надіям частново судилося збутися тільки 1906 р., коли 
в Катеринославі вийшли, нарешті, його <<Малороссийские 
народнЬІе песни, собраннЬІе в 1878-1905 гг.>>. В авторській 
nередмові зазначалося, що вміщені в збірнику пісні збира
лися впродовж двадцяти ше-сти років переважно в Хар
ківській, Rатеринославеькій, Полтавській, Херсонсьній, 
Таврійській та поденуди в Київській і Чернігівській губер
ніях. Значна частина їх записана з голосу. Останнє, під
креслює вчений, дуже важливо, оснільки, як видно з 
практики записування пісень, точніше й повніше можна 
"~Записати пісню з голосу, бо проспівати легше, ніж прока
зати словами: <<Проказати- не прокажу, а проспівать, то 
доведу>>,- ответит в таком елучае собирателю песен пони
мающий дело и толІІОВЬІЙ певец. <<Та ви ось звеліть дякові 
проказати словами харувимську, то не кожен дяк прокаже 

її, а на що вже дяк? Може, нілька год співа ту харувим
сьну. А звеліть проспівати, то ·тут уже він вам виведе так, 
що куди ваше діло>> 2• 

Збірка налічувала 830 пісень, поділених на тані групи: 
:коляд:ки, щедрівки, веснянни, пісні поетові, псалми, пісні 
гулянки, кохання, сімейне життя, весіJІьні, nісні е:кономічні 
і станові, пісні історичні, пісні про норолевича, репрутсь:кі, 
солдатські, жартівливі, сатиричні. В передньому слові до 
збірни:ка деякі з цих груп об'єднано в окремі кущі. Так, 
І\ОJІЯДКИ, щедрівки, псалми подано ЯR пісні культу; веснян
ки: і гулян:ки - ян періодичні, пісні весільні, :колискові 
даються під рубрикою пісні сімейного життя. 

Rожпа пісня мала паспорт та вказівку на відповідні 
варіанти (якщо тані вдалося виявити) із відомих у фольR
'11ористиці друкованих збірників, а саме: М. 1\Іаксимщшча 

1 Пр о ф. Н. Ф. С у :м: ц о в. Об зтнографическо:м изучения Ека
тсринославской губернии.- Сборник статей Екатеринославского 
Научного общества по изучепию края. Издан к ХІІІ археологи
Ческому С'Ьезду в г. Екатеринославе, 1905. 

2 Д. И. 3 в а р ни цк и й. Малороссийские пароднЬІе песни, 
собраннЬІе в 1878-1905 гг., Екатеринослав, 1906, стор. 3. 
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<< Малороссийские песню>, <<"Украинские народвЬІе песпш> 
В. Антоновича і М. Драгоманова <<Исторические песни :ма.~ 
лорусекого народа>>, Б. Грінченка <<8тнографичес:кис Мtt
тери:альr, собранньrе n Черниговеной и соседних с ней І"У
берниях>>, Я. Ноnицького <<Малорусс:кие песни, преиму
.щественно исторические, собранньrе в Е:катерипославскоіі 
губернии в 1874-1894 гг.>>, А. Бігдал <<МатериальІ R иау
чению кубанского козачьего войска>> і <<Пісні чорномор
ські>>, І. РудчеПка <<Чумац:кие народньrе песни>>, М. Закреn
ського <<Старосветсний бандуриста>>, А. Метливського 
<<Народвьте южно-русс:кие песни>>, П. Rуліша <<3аписІ<н 
о Южной Русю>, П. ЧубинсЬІюго <<ТрудьІ зтнографичесно
статистичесной знспедиции в западно-русский І{раЇІ>>, 
М. Ноетомарова <<Историчесние песню>, <<Малорусский лп
тературнЬІЙ сборнию>, Олени Маркович <<Свадебньш песнrr 
в Елисаветградсном уезде>> та ів. Але все-таки грунтовно
го наунового апарату збірник не мав. Яворницьт\ИЙ взага
лі не ставив своїм завданням широко досліджувати пісні, 
наводити варіанти, коментувати їх. Своє головне завдання 
він вбачав у тому, щоб якомога більше й ретельніше зібра
ти зразків народвої творчості, опублінувати їх, аби з часом 
вони не розгубилися і пе забулися. Разом з тим він праг
нув розгортати порівняльні студії для з'ясування характо
ру історичного розвитку фольнлору. І хоч обмежувався 
переважно лише публікаціями, проте об'єктивно готуваu 
грунт для подальшого широного вивчення народної твор-

чості в її історичному розрізі. ~ 
У збірнину багато цінавих, оригінальних пісень, Яl\і 

раніше не були відомі фольклористам. В цьому насамперед 
і його цінність. Із варіантів пісень станових, історичних, 
рекрутських, солдатських учений відбирав найбільш соці
ально загострені. Особливе місце відведено обрядовій по
езії. Збірнии містить найбільшу із дореволюційних видань 
добірку весільних пісень, що записані на Харнівщині 
( 1880). 

Відомі фольнлористи В. Гнатюн~ В. Данилов у рецен
зіях підкреслювали, що в переважній більшості опубліко
вані Яворниць:ким пісні становлять велиний інтерес для 
дослідника і є суттєвим внесном у скарбницю унраїнсь:кої 
фольклористшш. 

Першою вітала появу <<Малороссийсних вароднь1х пс
сен>> рецензіЯ В. Данилова в <<Rиевской старине>>. Після 
детального розгляду збірнина рецензент прийшов до вне-
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нов:ку, що в ньому <<цепного и интересного очень много>) 

j нкраз це дає право поставити його nоряд з ІІІ -томом <<Зт
ноrрафичсских материалов>> Б. Грінченка. 3 виходом у світ 
цієї книги, писав В. Данилов, <<украинская зтнография 
nриобретает издание, из которого можно будет почерпать 
ценньІй и необходимьІй ДJІЯ изучающих народвую словес
ность материал» 1• 

Не оминув рецензент і вад збірнина. Він вказав, що дa
~te:no не до всіх пісень наведені варіанти, що деякі з них 
n:;агалі є маловартпими варіантами до вже відомих. Так, 
пjсня <~Ой на горі горнич:ка нова>> (М 217) не являв собою 
пічого цінного порівняно з .М 166 у Чубинського- <<Ой 
nіють вітри та все буйніЇ>>; нічого цінавого не дає й пісня 
<<І сюди гора, і туди гора>) порівняно з відомою вже із збір
юша ЧубИнського <<І 'Відтіль гора, і відсіль гора>> (.М 258-А) 
тощо. Вилвив В. Данилов і три пісні ne народні - <<Летить 
галка через балку» ( .М 83), <<Ой ти сад, ти мій саю> 
( .N'2 197), <<Ой марно ж л, марно>> (219). Але поряд з цими 
невдалими зр1-зками Яворниць:кий подає і преІ\расні варі
анти до вже вщомих пісень. Приміром, <<Селезень, селезень, 
чпму смутний, невесел? >) ( 199) порівняно з не цінавим 
варіантом у Чубинського <<Ой летів селезень смутен-неве
сею> (.М 482) є, на думку рецензента, дуже цінною знахід
ною. Цінний варіант тююж пісні <<Як заграє хвиля на си
ньому морі>> (.М 139) -у Чубинського <<Налетіли сірі 
гуси в поле почува тю) ( .N'2 534-А) . 

Вказавши, що тодішня фольклориетично-етнографічна 
наука дбала передусім про накопичення фактичного мате
ріалу і в зв' язку з цим піднресливши невідкладну потребу 
видання покажчиків до праць, які містять фольнлорні пуб
nіr{ації, або створення зводів до вже друкованих матеріа
лів за жанрами, щоб уникнути повторень,- В. Данилов 
логічно приходив до висновну: наявні в збірнику flворни
r~ьного недоліки властиві всій унраїнській фольнлористиці. 

Є в рецензії місце, яке може здатися загадковим. Дани
nов з обуревням писав про те, що цензура не дозволила 
~нх.оду збірника у світ. Вона зажадала nилучення ВИ3КИ 
Історичних та рекрутських пісень, прайшлась по них <<сво
нм кровавьІм пером>> (<<Світ великий, край далекий, та ніг
де nрожити>> - .М 709, <<Ой боже наш милостивий, що ж 

1 В л а д и м и р Д а н и JI о в. НовьІй сборник украІШсиих пе
t'оr-І.- <<1\иевс:кал старина>>, 1906, VII-VIII, стор. 591 66. 
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ма наробили» - .М 713, <<Мати сина спроводжала, все при
Ііазувала>> - J'J2 789 та ін., я:кі, до речі, вже почасти друиу
uалися раніше). <<Долго ли в России,- писав рецензент,
Gудет nовторяться классичес:кий анекдот с турецким цензо
ром:, принявтим химическую формулу Н2О за пасквильное 
сокращение имени султана Абдула Гамида ІІ-го и потому 
3апретив:ю:ий учебник химиІп> 1• 

Справа в тому, що Данилов писав рецензію тоді, :коли 
;{Ііірник був тільки набраний. Цензура в такому вигляді 
збірник затримала, і Яворницький один примірник дав 
еnоєму другу Данилову, а той тут же написав рецензію. 
На наше прохання, Данилов та-к виклав цю історію: <<Ре
rtензию я писал, не имея в руках настоящей книги, аД. И. 
;~ал мне книгу в виде несброшюрованншх; листов и сооб
щил, что вь1ход ее задержав... В 1905 году, после револю
ционньrх собЬІтий, не бьІло никакай цензурьr, и юмаристи
ческие журнальІ изображали НИRолая ІІ в самом смешвом 
виде. Затем, когда буря революции nоулеглась, бьrла, вмес
то бЬІвшей до 1905 г. nредварительной цензурЬІ, введена 
цензура последующая, которую назьrвали иногда цензурою 

карательною, т. е. газетьr, книги и журнальІ подвергались 

проемотру уже nосле их наnечатания. Цензурньrе комите
тьr бь1ли только в больших городах, а в прови:нциальньІх 
бьши отдельньrе чиновники, следивmие за печатью. Как 
они назьrвались, не nомню. Назьrвались ли они инспекто
рами или как-нибудь иначе, не представляю ... 

Такой <<инспектор>> бьrл и в Екатеринославе. Ему, как 
передавал ~. И., показались нежелательньІми некоторьrе 
песни ... <<Инспектор>> и задержал вьтход сборника песен 
Яворницкого. Вероятно, он не решался сам разреmить, 
а представил дело кому-то вЬІmестоящему, думаю, что гу

бернатору Нейгардту. Последний очень уважал Дим. Ив. 
· .. У меня... задору бьrло много, общеетвенное настроенне 
подогревало меня, и я написал об зтом инциденте ... )> 2 

Значно І-\ритичнішим був відзив В. Гнатюка. В ньому 
ІІасамперед гостро крити:кувався збірник за наявність 
3nачпої кільrюсті пісень компілятивного характеру, <<з по:_ 
ганою, сильно змосковщеною мовою>>, пісень, я:к писав кри
'fІщ, <<розчімхапих, незаокруглених, лозтяганих із ріжних 

·-.___ __ 
1 <(J\иевснал старина>>, 1906, VII-VIII, стор. 69, 70. 
2 Лист В. Данилова до авторки він 11 листопада 1966 р. 
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відломків і відрив:ків і позліплюваних у ЦІЛІсть зовсі:м 
механічно» 1 (за приклад П. Гнатюк взяв дійсно невдалу 
пісню <<Зацвів терен, зацвів хміль», .М 200). 

Цей факт рецензент пояснював тим, що ЯворницьRиіі 
не додержувався необхідних правил запису фольклорного 
матеріалу, не роз'яснював тим, від кого записував, мету 
своїх записів. Інакше кажучи, Гнатюк вважав Яворницько
го дилетантом у справі збирання фольклору. Це був при
суд, звичайно, надто суворий і несправедливий. Наявніст1. 
у піснях <<змосІювщеної мови>> треба шукати не в тому, що 
Яворницький ne умів записувати народну творчість, а n 
самих умовах, що породили ці пkні. В східній Україні, 
особливо на Харківщині та Катеринославщині, в силу істо
ричних обетавин, тkних взасмозв'язків російського і ун
раїнського народів, народна мова дуже багата· на русизми, 
і це не могло не позначитись на лексm:ці фольклору цієї 
території, зокрема на лексиці народних пісень .. Наявнісп, 
таких пісень у збірнику Яворницького об'єктивно відбива
ла реальний ~тан речей. Це, між іншим, мабуть, добре ро
зумів і сам Гнатюк, бо інакше тут ше не зазначав би, що 
<<засмічення народної nісні .москалізмами має й овою добру 
сторону, бо раз на все здирає легенду про буцімто най
чистішу мову лівобічної Україню> 2. 

Обидва рецензенти, і В. Гнатюк, і В. Данилов, підда.11и 
сумніву й принцип групування пісень, вказавши, що він 
недостатньо вмотивований. Так, колядки й щедрівки було 
б правильно віднести до однієї групи; ne варто окремо 
·виділяти й пісні гулянки, постові (у піст навряд чи співа
ли пісень) тощо. Тут відразу ж зазначимо, що пісенну 
народну творчість при групуванні пе так-то легко вкласти 
в прокрустов~ ложе яr~оїсь схеми. Це добре розуміли дорс
волюційІІі видавці, збирачі і дослідники фольклору, особли
во Я. Головацький і Ф. Rолссса. Це підтвердили і відомі 
дожовтневі фольклорні збірки М. Максимовича, В. За
леського, А. Метлинського, А. Єд.лічка, Я. Головацького, 
М. Лисенка, П. Чубинського, М. Довпара-Запольського, 
того ж Д. Яворницького і того ж таки В. Гнатю1ш. Кожен 
з них, класифінуючи пісні, пропонував свою схему, в оено-

І <<3апис:ки Наукового товариства ім. Шевченка>>, 1907, І, стор. 
207. 

2 Т а м ж е, стор. 209. 
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ні якої, як справедливо зазначають радянські досліднив:и, 
було <<практично-інтуїтивне освоєння матеріалу>> 1• 

Яворницький також не дотримувався якогось єдиного, 
науково обгрунтованоrо принципу жанрової класифів:ації 
нісенного фольнлору. Йому самому доводилось nирішувати 
складний компJrекс питань, пов'язаних з розміщенням ве
ЛИІЮЇ кількості найрізноманітнішого за жанрово-тематич
ними ознаками матеріалу. Проблема класифінадії народ
них пісень, за визнанням сучасних спеціалістів, є й на 
сьогодні одною з найскладніших в сучасній науці, і не тіль
ЮІ на Україні і n Росії, а й <<в інших слов'янських і взага
.'Іі європейських народію> 2• 

Отже, недоліки збірки Яворницького <<Малороссийские 
народнЬІе песни>) йшли, звичайно, не стільки від недостат
ньої уважності укладача, скільни від загального стану 
тодішньої фольклористичної та етнографічної науки. Від
сутність покажчиків до праць, зводів уже опублікованих 
фольклорних матеріалів, а також виробленої единої систе
ми класифікації пісень взагалі дуже утруднювали справу 
наукового видання фодьклорних збірників. 

Принципове заперечення викликала у В. Гпатюка під
тримка Яворницьким поширеної ще з ХІХ ст. думки, ніби 
в нових історичних умовах поступово псується, відмирає 
народна пісня. Поки житиме народ, каже він, житиме і його 
пісня, його дотепна і розмаїта творчість. <<Очевидно,- пи
пте В. Гнатюк,- що деякі пісні забуваються, виходять із 
народного репертуару і пропадають раз на все для науки, 

але ее природна їх конечність, яка повторюється не лише 
в нас, але у всіх народів, і не лише з піснями, але з усіма 
витворами людського духу й думки. Та по них не лиШає
ться порожній, уе заповнений нічим простір, але творяться 
нові пісні, йдуть в обіг, виrладжуються і оmліфовуються 
і стають нарешті такими, що не мають чого стидатися своїх 
попередників>> 3. Тільки нерозуміння того, що пісня- завжди 
супроводила й супроводитиме трудову діяльність людини, 

І Див. С. й. Гри ц а, О. І. Де й. Принципи нласифікації і 
наунового видання українсьної сJювесно-:музичної народної твор
чості на сучасному етапі. VI міжнародний з'їзд славістів. <<Науко
nа думна>>. Н., 1968, стор. 7. Див. танож матеріали дискусії з при
воду класифікації жанрів фольклору: <<Народна творчість та етно
графію>, 1966 р., М 4. 

2 Там ж е, стор. 57. 
3 <<3аписни HayiiOBOl'O товариства і?Іr. Т. Г. Шевченка>>, 1907, 

І, стор. 207. 
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може породити нігілістичне ставлення до перспектив даль
шого розвитку фольклору. В. Гнатюк закликає постійно 
цікавитися духоввим життям трудящих, прислухатися до 
нових пісень, вивчати побут, мову, звичаї. 

3 усього того, ·що говорив Яворницький VPO народну 
творчість, як він був у неї закоханий, можна дійти виснов
ку, що його твердження про поступове псування і відми
рання народної пісні йшло не стільки від особистих і глu~ 
боких переконань, скільки від традиційних віянь. Саме 
тому він незабаром категорично скаже: <<Пісня може мінл
ти свій стиль і жанр, форму і зміст, вона неминуче втягає 
в себе нові поняття і нову мораль, бо вона супутник життя, 
вона живиться від нього. Із зміною історичних умов міняє
ться пісня, але творчість її не припиняється: не дарма 
ж сказано: пові часи - нові пісні>> 1• 

Попри всі критичні зауваження, В. Гнатюк усе ж не 
міг не визнати позитивного значення збірника Яворницька-. 
го для фольклористичної науки. 3 його погляду найціка
вішими були пісні про особисте та сімейне життя (а їх дві 
третини) . Загальний ·висновок рецензента зводився до 
того, що в книзі <<є дуже гарні пісні, особливо в розділах 
пісні про кохання і пісні родинного життя. Вони й творятr. 
головну вартість збірника, і на їх підставі належить зачис
литИ збірник д. ЕварницьRwо до добрих набутRів нашої 
народної літератури>> 2 • Позитивно оцінив В. Гнатюк також 
наявність ноломийон (хоч Яворницький їх так не нази
·вав), бо це показувало, <<що коломийка шириться й на 
Україні, хоч не під своєю назвою>> 3• 

Високу оцінку <<Малороссийсним народнь1м песням>> 
дав М. Ф. Сумцов. Він вбачав неабияку цінність матеріалів 
збірника у вивченні нових умов пародної творчості і зміні 
старих мотивів. На його переRонання, збірник ЯворпицьІю
го після <<3тнографичесних материалоВ>> Б. Грінченка -
<шучший из новейших, вЬІmедmих в России украинских 
атнографических сборников песенного материала>> 4• 

<<Малороссийские народньІе песни, собрапньш в 1878-

І 3 фольRлориетичпої спадщини Д. І. Яворницького. Підготовка 
до друку та вступна замітка Марії Олійник- <<Народна творчість 
та етнографію>, 1966, М 1, стор. 72. 

2 <<Записки Наукового товариства ім. Т. Г. ШевчепІ\а)>, 1907, 
І, стор. 211. 

3 Там же. 
4 Пр о ф. Н. Ф. Сум ц о в. Д. И. Зварницюrй. - <<ЮжньІй 

край>> від 24 листопада 1913 р. 
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1905 гг.>> утвердили за Яворницьким репутацію фахівця-, 
фольклориста, вони ввійшли в арсенал кращих українських 
дореволюційних фольклорвих видань. Збірник зберігає своє 
значення і для радянської фольклористичної науки. 

Яворницький збирав фольклор не від випадку до ви
падку, не від екскурсії до екскурсії, а використовував для 
цього щонайменші можливості. А вони були не таRі вже 
й малі. Більшу частину свого життя, як уже зазначалось, 
учений провів у подорожах, постійно шукаючи нові свід
чення героїчного минулого, колишньої слави запорозької. 
йому часто доводилося разом: з селянами розкопувати ста
ровинні могили, ночувати в степу під відкритим небом, при 
відблиску багаття вечеряти степовим нулішем, співати зо
ряними вечорами народних пісень, чути розповіді, думи 
народні: {<Якби ти послухав, яних пісень співають мені мої 
копачі, а їх у мене 45 чоловік ... то усе б на світі забув>> 1,

писав він Rесарю Білиловському. Такі пісні він, звичайно, 
не міг не занотовувати. 

Після виходу збірника вчений продовжує збирати на
родну творчість. Як і доти, він записує -Не ·тільни пісні, 
думи, приказки, перекази й легенди, а й повір'я, .анендоти, 
дитячу творчість, народні лайни (окремо чоловічі, онремо 
жіночі), розповіді про народну медицину, побут матросів 
тощо. Але найбільше його вабили пісні. <<Народна україн
ська пісня,- говорив вів, вназуючи на тісну єдність укра
їнської народної творчості з життям народу, - це єсть 
певна і послідовна хровіка всього життя нашого чоловіка>> 2• 

Часто записував вчений і мелодії до пісень. В одному 
з його листів 1896 р. до R. Білиловського після розповіді 
про подорож ва Чернігівщину в, наприклад, тане повідом
лення: <<Чи бачив ти, нозаченьку, як хлопці на різдво козу 
водять? Та чи чув ти, яку вони на ту кумедію пісню спі
вають? Я, братику, чув ту пісню і записав слова, записав 
і на голос, і якби оце ти був 1юло мене, то й проспівав би 
тобі той голос ... » 3 

У Яворницького взагалі була рідкісна музикальна па
м'ять. Маючи від природи прекрасний голос і слух, він 
знав напам'ять багато народних пісень (і тенет і мотив). 
УченІ:ІЙ розумів, ян важливо друкувати пісенний матеріал 

І ІЛ, ф. 72, м 154. 
2 ЦНБ, І, 21 940. 
3 ІЛ, ф. 72, од. зб. 139. 
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з нотами, проте це значно ус:кладнювалось тим, що вимага

ло чималих додат:кових :коштів. Останнє й було, очевидnо, 
основною причиною, що <<Малороссийские народньте песни)> 
вийшли в світ без мелодій, хоч незадовго до в~ання збір
ника вчений мріяв видрукувати пісні з нотами. <<Та ще як 
видати nісні,- писав він на початну 1904 р. до В. П. Гere
Jia, просячи в того :коштів на друн.ування збірнина,- то 
треба ж додати до них і голос .. и. То ото б л, пон.и там друт<у
вався б те:кст, поклав би їх на поти та на :кінці ще й ноти 
додав би. Звичайно, тих пісень, які я знаю на голос. Усіх 
же у мене, мабуть, буде більше 400, а на голос я їх знаю, 
мабуть, чи не половину. Л не знаю співати тільки тих, які 
я записував із слів, а не з голосу, бо якщо уже я почую 
голос, то я його добре спій:маю>> 1• 

Інтереси Лворницького-фолькJюриста не обмежувалпен 
суто украї-нським фольнлором; в його записах часто зустрі
чаються російські· перенази, mti він публікував поряд з ун
раїнськими. Виявляючи неабияку обізнаність з усною твор
чістю російського народу, він· вдається до парал_елей, зі
ставлень, підкреслюючи спільні риси в :культурі двох 
братніх народів. Українські народні перенази: доводилося 
інколи перенладати російсьною мовою, бо українсь:кою не
можливо було їх опублінувати. У кожному тавому випадку 
робилося відповідне застереження. Але здебільшого навіть 
у російських виданнях зібраний матеріал друкувався мо-
вою оригіналу. . 

Перебуваючи протягом трьох ронів у Середній Азії, 
Яворницьни:й поряд із основним заняттям в археологічній 
номісії і тут робить цікаві етнографічні нотатки про жит
тя місцевого населення, вивчає побут та історію середньо
азіатсьних народів, часто друІ\уючи свої спостереження 
в місцевих газетах <<Окраина>> і <<Туркестанские ведомос
ТИ>>, а також петербурзькій газеті <<Новости ... >>. В його пра
ці <<Путеводитель по Средней Азии в археологическом 
и историческо:м отношенияю> (Ташкент, 1893 р.) подибу
ємо чимало етног:рафічних і фольклорних записів, зроб
лених у Середпій Азії. Наводяться тут, зокрема, перекази 
-про Александра :1\'Іа:кедонськоrо, записані від киргиза Кади-
ра Калдарбая в Голодному степу. 

В одному з переказів <<Чем по беждал Александр Маке-

1 Лист до В. П. Гегела від 26 січнл 1904 р. Зберігається в 
Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. І. Яворницького. 
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Аонский своих nрагов•> ( 1895 р.), розповідається, що Алек
сандр 1\<Іакедонський народився з рогом на голові, від того 
іі перемагав своїх ворогів. Ховаючи ріг, цар завжди носив 
велиний шолом. Усіх перунарів, які його голили, він вби
вав, щоб ті не ви:казали його таємниці. Тільни один з них 
схитрував і на запитання царл, чи не бачив той на його 
голові рога, відповів - ні, за що й був відпущений на волю 
з умовою мовчати все. життя. Довго беріг таємницю царя 
цей перукар, та одного разу не витерпів, глянув в Голод
ному степу в криницю, нриннув- і видав цареву таємни
цю. Пішов його голос по степу, дійшов до людей. Відтоді 
Аленеандр Македонський став безпорадним, як дитина, 
а перукар з усім своїм родом був страчений 1• 

Помітив Яворницьв:ий і деякі особливості мови народів 
Середньої Азії, їхніх перев:азів, легенд, :казок. Взявши, на
принлад, збірнии узбецьких :казо:к (видання Остроумова, 
Ташкент, 1893 р.) і зіставивши ов:ремі з них з російсьв:ими 
та українськими зразками, він знаходить чимало спільного 
в сюжетах, образах, окремих деталях. Так, узбецька казка 
<<Зла мачуха>> повністю збігається з відомою російською 
казкою <<Сестрица Алепушка и братец ИвануmІШ>>; узбець
на :казка <<Царевич Хасан-паша, вов~\ і чудодійні птахи>> 
дуже близька до російсьної <<Иван царевич, серьІЙ волк 
и J-Rар-птица>>, а казна <<Бірюза nрорана Сулеймана» май
же тотожна з українською Ішзною <<Чудова коробочкю> 2 

тощо. На дум:ку Яворницьного, російські та унраїнсьні каз
ки взагалі дуже близьІ\0 стоять до узбецьких ( сартівських). 

Спостереження над звичаями, одягом, побутом, ленсикою 
середньоазіатських народів привели вченого до висновку, що 
вивчення історії, культури народу стародавньої Русі слід 
починати не із Західної Європи, а зі Сходу, з Середньої 
Азії. Яворницький взагалі вважав, що Схід мав :куди біль
m:ий вплив на Київську Русь, аніж Захід. 

Фольнлористична та етнографічна діяльність Яворни
цького йшли завжди в парі. Та янщо спочатку переважали 
все ж інтереси фольклористичні, то пізніше; особливо тоді, 

1 Чем побеждал Александр Македонский своих врагов? Пре
дание, записапное Д. И. 3варницким в Средней Азии, в Голодной 
сrепи, между р. Джизаком и р. СЬІр-Дарьей от киргиза Rалдар
бая.- «Новости и биржевая газета>> (І щоденне видання) від 
7 січня 1895 р. 

2 Див. Д. И. 3 в ар ни цк и й. По Средней Азии. Характерис
тики и сблШІ\ения (Из записной книги зтнографа). - <<Новости 
11 биржевая газета)> (І щоденне видання) від 20 червнл 1895 р. 
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коли Яворницький став директором Катерипославського 
історико-етнографічного та археологічного музею,- більше 
помічалося зацікавлення етнографією. І головне, звичайно, 
не в тому, що до цього зобов'язувала посада. Великий зна
вець і шанувальник матеріальної культури народу, Явор
ницький віддававен роботі по збиранню та вивченню етно
графічного ма те ріалу всією душею і розумом. Він підтри
мував діяльні зв'л3ІW з багатЬма архівними комісіями, ет
нографами, окремими аматорами-ентузіастами, допомагав 
їм порадами, закликав розшукувати пам'ятки давнини. 
3 його ініціативи і з його особистою участю 1905 р. у Ка
теринославі відбувся ХІІІ Всеросійський археологічний 
з'їзд, на якому значна увага приділялась й етнографії. 

Ще задовго до з'їзду, 1903 р., під керівництвом Явор
ницького здійснено велику роботу по етноrрафічному об
стеженню Катеринославської губернії. 3 цією метою, як 
свідчить звіт Катеринославського музею ім. О. Поля за 
1905-1906 рр., земська управа на клопотання Яворниць
ного асигнувала 5 тисяч карбованців. До етнографічної 
роботи вчений хотів залучити й Бориса Грінченка, з яким 
був у близьких стосун:ках, але той не зміг приїхати. <<Ве
лика шкода, голубчику мій, що Вам не можна переїхати 
до Єкатеринослава і попрацювати тут коло нашого певного 
діла, етнографії,- жалкував Яворницький в листі до Грін
ченка 1903 р.- Якщо уже Вам самим не можна, то чи не 
знайшли б Ви кого інчого,- таRого чоловіка, щоб .він і ро
зумів і кохався в уRраїнській етнографії ... , аби він упоряд
кував нам це діло задля археологічного з'їзду, що буде 
в Єкатериносла·ві в {19]05 році ... >> 1• 

Довелося запросити з Харкова відомого етнографа 
В. О. Бабенка. За допомогою і консультацією Яворницько
го він добре вивчив побут Катеринославщини, виклав свої 
спостереження в окремій книзі 2, а зібрані предмети мате
ріальної культури передав музею. 

Уже на 1910 р. відділ етнографії в музеї складався 
з 16 розділів, де було представлено одяг, взуття, прикраси, 
посуд і господарські речі, знаряддя праці (найрізноманіт
ніші), чабанські речі, атрибути рибальства, бджільництва, 
селянського mахтарства, ткацтва, гончарні вироби; виго-

І ЦНБ, ІІІ, 40 195. 
2 Див. В. А. Б а б е н ко. Зтнографический очерк народного 

бЬІта Екатеринославского края. Екатеринослав, 1905. 
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товлення килимів, вибійка полотна, вироблення шерсті; 
іJондарні, Rовальські, шевські та інші інструменти і виро
би; ритуальні речі- весільні (Rоровай, гільце) та ін.; 
народні ліви (трави); дитячі іграш:ки; типи будівель (хата, 
:клуня, nовітва, амбар і т. ін.), хатніх меблів, вітряRів; ма
ненени українських хлопців, дівчат, дідів, бабів, жінок, 
дітей; предмети для нюхання тютюну, народне мистецтво, 
І\ОЛ'е:юція дзеркал і т .. п. Чимало з тих речей розшунано 
й придбано Я.ворницьвим під час подорожей по "Україні. 

Можна з певністю твердити, що відділ етнографії в му
зеї Яворницького був своєрідною енциклопедією народвого 
життя не тільки увраїнців, а й інших національностей 
і народностей, котрі мешкали на Катеринославщині (ро
сіяни, греки, валахи, болгари). До :кожного експоната, крім 
паспорта (де, коли, в ROI'O придбано), додавалось відпо
відне пояснення про побутування та призначення його 
в житті людини (якщо, скажімо, це сорочка чи взуття, то 
позначено, хто носить- молодий чи старий, багатий чи 
бідний, письменний чи веписьменний; :коли одягає - взим
ку чи влітку, навесні чи восени, в будень чи свято; з чого 
виготовлено, ЯR виготовлено, хто виготовляє й ін.). Щодо 
цього неабияке значення для етнографа мають праці Явор
ницького <<Каталог Енатеринославского областного музея 
им. А. Н. ПолЯ>) (Катеринослав, 1910 р.) та <<Отчет Екате
ринославсного областного музея им. А. Н. Поля за 1905 г.>>, 
де є цікаві відомості (у nигляді невеличких статей-харак
теристик до етнографічних експонатів) про культуру та 
побут українського народу. 

При-всебічному вивченні життя й побуту українського 
народу Яворницький виявляв тавож великий і неослабвий 
іптерес до народного мистецтва, особливо до народних ви
шивок та писано.к, бо саме в них, на його думку, виявлено 
<<больше всего чисто народиого искусства или, лучше ска
зать, художестnа>> 1• Один з :куточвів у відділі етнографії 
у музеї так і називався: <<Народне мистецтво - орнамент 
писанок і вишивок, штучні .квіти та ін.>>. Зусиллями Явор
ницького зібрано тавож багату волекцію різноманітних ор
наментів народних вишивок- чоловічих і жіночих соро
чок, поясів, рушників, скатертин та інших предметів 
домашнього вжитку,- винонаних всілякими вародними 

1 Д. И. З в ар ни цІ{ и й. Каталог Екатерипославского област
ного музея им. А. Н. Поля. Екатеринослав, 1910, стор. 391. 

191 



м:еrодам:й вишивання (хрести!\, півнини, квіточки) не 
тільки у:країнського, а й інших народів, ІЦО жили на Укра
їні, зокрема на Катеринославщині. 

Для Яворницького взагалі не існувало різких бар'єрів 
між культурою різних народів. Ідучи за відомим заповітом 
Шевченка <<і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь>>, 
вчений допитливо додивлявся до мови і культури інrпих 
народів. <<В такій справі,- якось зазнаЧив він,- я ніколи 
ne держався вузЬІ-юго погляду, і те, що гарне свое, і те, що 
хороше чуже, однаково схиляли мене до себе>> 1• 

Не меншу вагу надава·в учений і вивченню та :дослі
дженню орнамнитів українських иисанок. Писанки, за його 
спостереженнями, зникали, виходили з побуту, тим більше 
поставала потреба вивчати і досліджувати, бо на їх ма
люнку, як і на вишивках, <<показані також смак та естетич
не чуття народу~> 2 • Для наукового дослідження лисанок 
Яворницьки·й пропонує цілу програму збирання їх, фікса
ції відомостей про них, а саме: <<1) Коли починають Rрасити 
яйця; 2) хто займається ділом, чи хазяйна, чи дівчина, чи 
бабуся, а чи який чоловік-малювальник; 3) як робиться 
розмальовка, m'ими струментами, якими красками, і де 

саме беруть ті :краски; 4) які nовір'я, перекази, обряди та 
примівки, зв'лзані з писан:ками; 5) які виводяться малюн
:ки; 6) як називаються- чи хрести, чи зірки, чи сосонки, 
чи по малюнкам, чи по чому іншому; 7) як довго зберігаю
ться крашанr,и, писанки та їх скаралущі; 8) на що саме 
вживаються І{рашанки та писанки та їх скаралуща в житті 
та в домашнім хазяйстві>> 3• 

Турботи вченого про вивчення українських nисаноR 
досить nоказові. Цей своєрідний, глибоко національний вид 
народного мистецтва заслуговує на пильну увагу вчених; 

за визнанням сучасних фахівців, він достатньою мірою ще 
й досі не досліджений. 

Яворницький тююж перший помітив і зацікавився зви
чаєм українських селянок розмальовувати хати узорами. 
Це сталося ще 1903 р. в селі Мишурпний Ріг Верхньодніп
ровсьного повіту під час однієї з поїздок по Катеринослав
щині. <<В Мишурипом Pore,- розповідав учений на сто
рівках місцевої преси,- меня у ди вил и восхитил обЬІчай 

1 .Див. нашу публікацію: Д. І. Яворницький- популяризатор 
творчості Т. Г. Шевченка.- В.іцок Великому Кобзареві, стор. 255. 

2 ЦНБ, І, 21 989. 
3 Там же. · 
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местньІх малороссиянок распись1вать свои хатЬІ сваружи 

н внутри всякими квітками и узорами всевозможнЬІх крв.
еок и всевозможньrх сочетаний. Двадцать лет я раз'Ьезжаю 
по местам бьшmего 3апорожья, но такого дива до сих пор 
мне не приходилось видеть, как в Мишурипом Роге. Почти 
ІШЖДЬІЙ вьютуп <<сволока» (матиць1), каждое <<надшель
ное>> ( слуховое) окпо, каждьrй угол хать1, каждь1й <шалЬІш
нию> (обшивка) над окном, каждая стевка сарая, вЬІступа
ющая на улицу,- все зто и вЬІрисовано, и вьmисаво, и вьІ

малевано. Да как вьІписано и как вЬІмалевано?>> 1• Це яви
ще згодом Яворницький спостерігав і n інших селах. 

Яворниць:кий, отже, ще на початну 900-х років звернув 
увагу на настіввий розпис. Він кваліфікував це явище як 
народне мистецтво і вважав за необхідне досліджувати 
його. Пізніше, вже після Жовтневої революції, в 20-х ро
І\ах, настінний розпис приверне серйозну увагу дослідни
нів, з'явиться кілька спеціальних робіт, присвячених цьому 
питанню, 1928 р. зусиллями Є. Берчепка організується 
в Ленінграді nерша виставна настінних розписів (Катери
нославщини) 2• Але то буде аж через чверть століття. А за
раз, 1903 р., виявивши настінний розпис в МИшурипім 
Розі, Яворницький чуттям художника і вченого осягнув 
важливість для на радознавства художніх розписів стін 
і вирішив придбати для музею його зразки. 3 цією метою 
він відрядив художника Василя Строменка в Мишурип 
Ріг зробити фотознімки узорів, розмалювати їх відповідно 
до оригіналів і скласти альбом орнаментів. 

Зразки цього народного мистецтва Яворницький збирав 
і в радянський час. У зверненні йоrо як директора музею 
до населення від 15 березня 1927 р. в прохання повідом
ллпr, в яких селах розмальовуються хати всередині й ззов
ні, переносити ці малюнки на папір і висилати до музею. 

Відкрив для етнографів та мистецтвознавців (ще до ре
волюції) Яворницький і петриківсьRий декоративний роз
пис, я:кий ниві уславився на весь Радянсьний Союз. Уже 

1 Д. И. З в ар ни цк и й. R истории вашего края.- <<Вестник 
Е1штеринославского земства>>, 1904, .М 2-3, стор. 58. 

2 Див. Е. Берчен ко. Вь1ставка украинской вародной живо.:. 
nиси (росписи хат). Л., 1928. Є. Берченко писала: «Зта область 
nародного художественного творчества не только не исследонана 

ещ~ в научной литературе, но о ней мало кто знает; и только в 
самь1е последние годьІ настеннь1е росписи украинских хат стали 

nривлекать внимание исследователей искусства>> (названа праця, 
стор. t). 
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1905 р. в Катеринославсь:кому музеї було багато побуто
вих предметів домашнього вжитку з· таким розписом -
скриня, піч, шкатулки, ложки тощо. 

До Яворницького ніхто не звертав уваги ні на декора
тивний, ні на настінний розписи, ніхто їх не :коле:кціону
вав. Не знав про цей вид народного мистецтва на.віть та
кий відомий унраїнський етнограф, як Федір Вовк Відві
давши Катеринославський музей незадовго перед імперіа
лістичною ·війною, він, .за свідченням Яворницького, був 
здивований і .вражений тим, що побачив у музеї, і виві3 
у Петербург, де працював, декілька зразків для тодішнього 
музею Олександра ІІІ. 

За ініціативою Яворницького, але, очевидно, при діло
вому ·СПриянні Ф. Вовка, в Катеринославському музеї не
забаром побувала пе-тербурзька художниця Евенбах, про 
яку згадує мистецт·вознавець Н. Глухенька 1.1913 р. худож
ниця за дорученням Яворницького робила копії (на кальці) 
настінних розписів, деякі з них і зараз знаходяться в Дніп
ропетровському музеї; частину таких копій надіслано до 
Петербурга, мабуть, тому ж таRи ВовRу (зберігаються 
в Музеї етнографії народі.в СРСР). 

Декоративний розпис, лк і настінний, Яворниць:кий вва
жав справжнім мистецтвом. На 1923 рік у його музеї було 
зібрано близько тисячі різноманітних узорів цих розписів. 

Взагалі Катеринославський музей щодо багатства ет
нографічного матеріалу в широкому значенні цього слова 
і до Жовтня, і після Жовтня був винятковим явищем. 
У ньому зберігалися цінні рідкісні предмети побутового 
вжитку, що мали різностороннє значення для вивчення 
життя й побуту народу, його матеріальної культури, есте
тичних смаків і нахилів переважно на схід.ній У країні, 
особливо Катеринославщині та прилеглих до неї районів. 

Розповідаючи про труднощі, які доводилось долати, зби
раючи етнографічний матеріал, Яворницький зазначав: 
<<У нас етнографічні музеї дуже рідке явище. Рідке сперш 
усього через те, що для того треба великі кошти; по-друге, 
через те, що у нас небагато є таких людей, які цікавляться 
життям простих людей; а по-третє, і через те, що у нас 
дуже мало таких учених особ, які спеціально присвятили 
себе етнографії... Через те приходиться збирати етногра
фічний матеріал по крупинах і звертатись до малочислен-

І Див. н. о. r л ух е нь ка. Петриківсьний декоративний роз
пис.- <<Народна творчість та етнографію>; 1957, М 2, стор. 95. 
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ної селянської інтелігенції, до ТІЄІ 1нтеліrенцн, яка хоча 
іі закинута в селянську глушину, а проте все ж таки ще 

умовно не ввійшла в заботи про насущний хліб і зберегла 
~1 своїй душі почуття до поспіху просвіти народу>> 1• 

У зв'язну з характеристикою фольклориетично-етногра
фічної діяльності Яворницького великої розмови потребує 
його робота в Rатеринославській ученій архівній номісії 
та у <<Просвіті>). І тут Дмитро Іванович виступає невтом
tІИМ організатором збирання предметів матерjальної куль
тури в усіх її різновидах, народної творчості, пропаган
дистом її :кращих зразків. Великого значення надавав він 
і виявленню та збиранню матеріалів, я:кі по-новому проли
вають світло на життя й діяльність видатних вітчизняних 
письменників, учених, громадських діячів. Так, у <<Летописи 
Sкатеринославской учепой архивной комиссии>> (1911 р.) 
ним опубліковано цікаві матеріали, що стосуються творчої 
Gіографії українського історика, етнографа й фольклориста 
М. В. ЗакревсьRого ( 1805-1871) та його збірки <<Старо
светский бандуриста>>. Перед цим своєю знахідкою вчений 
поділився на одному із засідань ученої архівної комісії. 
А розповісти дійсно було про що. Як відомо, збірник За
кревського <<Старосветсний бандуриста>> вийшов 1860 р. 
в Москві. Плануючи перевидати книгу в доповненому виг
ляді, Закревський на окре:м:и1. її сторіиках додав чимало 
нових пісень, приказок, понад 1300 слів до словника. До 
цього ж збірника додавались й автобіографія Закревського 
та його портрет 2• Знахідка Яворницького виявилась до
сить важливою і цінною для фольклористів. 

Мудре, дотепне народне слово, легенди, приказки, пісні 
Яворницький не тільки збирав і по змозі публікував, а й 
намагався популяризувати в бесідах, лекціях. Особливо 
іскрився народний гумор, коли треба було підкреслити 
винахідливість, кмітливість запорожців, їх перевагу над 
ворогом, дунами, навіть над царями. Бувало, через це забо
ронялися лекції, писалися доноси на вченого. Щодо цього 
показовий факт, який трапився 1900 р. в Чернігові. 16 і 17 
грудня цього року Яворницьний, як член Московсьного 
археологічного товариства, мав прочитати в Чернігові дві 

І ЦНБ, І, 21 989. 
2 Див. Д. И. 3 в а р н и: цк и й. К биографии малороссийского 

атноrрафа Н. В. Занревскоrо.- <<Летопись Енатеринославской уче
ной архивной номиссию), ВЬІП. VII, 1911, стор. 117-124. Танож 
<<ИсторичесІшй вестнин», 1911, IV, т. 124, стор. 211-217. 
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леRції- про предмети запорозьRоЇ старовини та їх ви
вчення і роаmу:ки. У першу лекцію, прочитану 16 грудня, 
було дотепно вмонтовано де:кільRа народних легенд, ЯRі 
справили на слухачів невигідне, ЯR на думку урядових кіл, 
враження, і другу лекцію, заплановану на 17 грудня, гу
бернатор не дозволив читати, а на ЯворницьRого написав 
спеціальне донесення в жандармсьRе управління 1• 

В лекції Яворницький використав, зокрема, народву ле
генду, як цариця Катерина запросила до себе запорожців, 
щоб поглузувати з них. Побачивши їхні пишні вуса, вона 
звеліла подати гостям с·метану. Ті ж, зрозумівши підступ
вий намір цариці, відповіли, що у вих ведеться спочатку 
їсти мед, а потім уже інші страви. Ім подали мед. Запорож
ці вмочили у мед вуса, підкрутили їх і тоді вже взялися 
за сметану. Придворні бачили це, із -задоволенням сміяли
ся, запитуючи запорожців, де вови такі мудрі народжую
ться. <<В Запорожжі>>,- відповідали ті, вминаючи сметану, 
і тут же, перезираючись між собою, ніби венароком запи
тували один одного: <<Де такі пикаті пани народжуються?>> 

Розповів Яворницький і ще одну народну легенду про 
те, що біля Дніпрових nорогів є снеля, на яRій видно ніби 
відбиток могутньої ступні людини. За народними переRа
зами, це слід цариці Катерини. Яворницький використав 
цю леrенду, писав чернігів(ТhRИЙ губернатор у жандарм
ське управління, аби до·ве.сти, що <<в розумінні простого 
народу попередні царі уя,влялися МQгутніми богатирями, 
які володіли величезною ~силою; сучасні ж царі заслабли, 
і тому народ складає про них уже інше уя·вленню> 2• 

Розповідь про велюдсьRі умови соловецьRих в'язниць, 
де більше двох десятків роRів просидів кошовий Петро 
Rалниmевсьмй, Яворницький, ЯR доповідав губернатор, 
закінчив недвозначним натяRом на те, що <<нашим студен
там, яких тепер заарештовують, не тан важко сидіти>> 3• 

Вз~rалі :ося лекція, ЯR про те довідуємося з донесення 

1 Донесення це зберігається в Центральному державному 
архіві Жовтневої революції СРСР в Москві (справи департаменту 
поліції 3-го діловодства аа 1900-1901 рр.). Вперше уривок опу
бліковано: І. М. · Г а пу с е п к о. Непрочитана лекція (нові доку
менти про діяльність Д. І. Яворницького).- <сПрапор юності>> (Дні
пропетровськ) від 3 вересня 1968 р. 

2 Та :м же; 
3 Центральний державний архів Жовтневої революції СРСР 

в Москві, справи департаменту nоліції 3-ro діловодства за 1900-
1901 рр. 
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губернатора, була nриправлева такими примовками, дв.о
значностями, натяками, яні можуть сіяти серед слухачів 
небажані настрої. Найбільше обурювало губернатора -те, 
що ідеї Яворницького бли~кавично поширили~ь по місту. 
Найактивніше популяризували їх <<неблагона;:t.ійні>), яких 
у Чернігові було немало. Вони почали залучати на другу 
лекцію Яворницького молодь, учнів, про~тий народ. Це 
викликало серйозне занепокоєння губернатора. Тому лек
ція Яворницького розцінювалась як політично шкідлива, 
і другий виступ губернатор заборонив. 

Характерною рисою Яворницького- збирача народної 
творчості було те, що він надавав великого значення ви
явленню талановитих розповідачів або співців. Учений 
умів знаходити та~их обдарованих представників народу, 
ян, напри.клад, Хома Провора, Катря Нечитайлова, і бага
то що від них запис а ти. В цьому зв' язку слід підкреслити 
веJШку і постійну турботу Яворницького про україн~ьких 
народних співців-кобзарів. Це питання може бути предме
том окремого дослідження. Обмежимось тут тільки стис
лою характеристикою його найважливіших аспектів. 

Глибокий знавець і палкий прихильник кобзарсь.кої 
музики і співу як своєрідного національного виду народно
го мистецтва, що сягає своїми традиціями в далеке минуле, 
Яворницький розшукав, .заохотив до праці не одного коб
заря-бандуриста. В житті багатьох кобзарів він відіграв 
винлтІюво важливу роль. Пасюга, Rучугура-Куч;еренко, 
Кожушко - ось далеко не повний перелік тих таJІантів, 
яких вчений підтримував матеріальщJ, організовував з їх 
участю концерти, виступав перед їх почат-ком з доповіддю 
або ж вступним словом. 

Такі концерти кобзарської музики, ·3 ініціативи Явор
ницького, відбулись у різних містах України, найчастіше, 
звичайно, в Катеринославі та його околицях. До популяри
зації й пропаганди кобзарсьRоrо мистецтва серед народу 
Яворницький залучав таRож відомих учених (наприклад, 
Я. П. Новицького, М. Ф. Сумцова), використовував й осо
бисті знайомства. Гадаємо, не обійшлося без його рекомен
дації, коли 1908 р. М. В. Лисенко запросив у музичну шко
лу як ви1шадача по класу кобзи І. І. Кучугуру-Кучеренка 
( 18 78-1943) , котрого Яворницький вважав найкращим 
кобзарем, <<гор;ді(!тю і славою )11Краї·нського народу». 

Є документальні відомості, що ЗО-літній кобзар із Хар
Rівщини Григорій Кожушко, учень кобзаря Степана Па-
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сюги (1862-1933), певний час жив у НатеринославсЬІюму 
музеї ім. О. Поля на утриманні Яворницького, виступаючи 
там зі своїми концертами для відвідувачів. ;rаний концерт 
у вересні 1·911 р. чула і Олена ПЧілка під час відвідин :Ка
теринослава. 25 вересня 1911 р. на черговому засіданні 
Катеринославської ученої архівної комісії Яворницький 
виступив з доповіддю про Г. Кожушка, відрекомендував
ти його ян початкуючого здібного нобзаря і давши висону 
характеристику його голосу та мистецтву гри на бандурі. 
Тут же, в прпсутності понад 150 слухачів, Кожушко про
демонстрував свою майстерність, виконавши багато народ
них пісень (<<Ой не п'ється горілочка, не п'ються меда>> 
на слова Шевченка, <<Побратався лений сокіл>>, <<Вже біль
ше літ двісті~ та ін.) 1• Згодом, за рекомендацією Яворни
цького, Кожушко поїде в Миргород до Опанаса Сла.стьона, 
приятеля вченого і nре-красного вияонавця :козацького епо
су, щоб навчитися співати нозацьких nісень та дум. 

Через деякий час, використавши великий досвід спіл
кування з кобзарями, Яворницьний напише цікаву і чи не 
першу в цій галузі працю <<Українське кобзарство>> 
( 1920 р.) 2• У ній ідеться про основні віхи кобза рства на 
Україні, подано харантернстику та еволюцію народних ін
струментів - кобзи, бандури, ліри, біографічні відомості 
про визначних українсь:ких кобзарів- Никоненка, Крю
ковського, Вересая, Пархоменка, Ткаченка, Пасюгу, Ко
жушка, Кучугуру-І\учеренка та інших і їх репертуар. 

При розкритті стильової та музичної своєрідності істо
ричних пісень і дум у роботі особливий наголос зроблено 
на необхідності точно відтворю ва ти складний музичний 
супровід, бо його збіднення призведе до хибного уявлення 
про їх суто національну специфіку. В історичних думах 
та піснях, зазначає вчений, <<такі складні наспіви та при
гравання, яких ніяк не можна виявити на такому музич

ному інструменті, ян ліра. А історична дума та історична 
пісня- це краса наших народних українських спів, і той 
музИка, який не має способу виявити їх на своєму стру
менті, не розгортає перед нами і половини того музичного 
багатства, я:ке таїться в глибині душі унраїнського люду>> 3. 

І Новий Нобзарь.- <<Дніпрові хвилі» (Rатеринослав}, 1911, 
.М 18-19, стор. 258. 

2 Див. 'Українсьн.е кобзарство.- <<Споживач)> (Катеринослав), 
1920, .N2 12, 13. В рукописному вигляді зборігається в ІМФЕ. 

3 <<Споживач)>, 1920, .М 12, стор. 21. 
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'У пореволюційний час, незважаючи на похилий ві:к 
і погане здоров'я, Яворницький не послаблює діяльності 
в галузі фольклористики та етнографії. 1920-1921 рр. він 
публікує в катеринославських журналах <<Споживач>>, <<Ко
оперативне життя>> під загальною назвою << Унраїнський 
простолюд в його творчості>>, записи народної творчості
близько двох десятків народних казок 1, статті <<Рослинні 
:краски>> 2, <<Славний Боян Хома Провора>> 3, згадану вже 
працю << 'Українсь:ке кобзарство» та ін., які не втратили 
свого наукового значення й нині. В <<Етнографічному nі~
нику>> ва 1927 р. з'являється з його передмовою стаття 
В. П. Тищенка <<Рибальчі заводи на низу Дніпра>> 4, папи
сава свого часу ще для журналу <<Основю>, але через цен
зурні утиски не вадруrювана. Стаття містить етнографіч
ний матеріал з жи:ття та побуту рибалок 

Не маючи змоги, як колись, часто мандрувати по селах, 
щоб записувати усну творчість трудового люду, Яворни
ць:кий ·налагоджує зв' яз :ки з її численними шанувальника
ми, заохочує їх й просить надсилати зібраний матеріал до 
Дніпропетровська. Декого підтримує й матеріально. На 
його заклик тоді відгукнувся талановитий збирач народної 
творчості, вчитель з Дніnропетровщини М. К. Сергієв, 
фоль:клорні записи якого нині .зберігаються в Інституті 
:мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Риль
ського. Фольклорний матеріал, лкий надсилали збирачі, 
:кла·сифікунався й комен-тувався ·з особливою ретельністю. 

Як і раніше, Яворницький дорожить :кожною піснею, 
кожною етнографічною деталлю, закликає до сnільної пра
ці. Почувnіп у 20-х роках, що відомий етнограф і худож
ник П. Д. Мартинович (1856-1933) має намір через мате
ріальну снруту продати свої багаті етнографічні матеріали, 
Яворницький, побоюючись, щоб вони не потрапили до ви
паДRових рук, пропонує Мартиновичу довічну пенсію від 
Дніпропетровсь:кого музею, аби він тільки продав ці мате
ріали музею. "У 30-х роках ученому пощастило залучити 

1 Див. Д. Я в о р н и ц ь к и й. Український простолюд в його 
творчості.- <<Споживач>>, 1920, .М 5-7, 9, 10. Також: <<:Кооператив
не життю>, 1920, 1-2; 1921, 3-4. 

2 Д. Я в ор ниць ки й. Рослипні краски.- <<Сuоживач>>, 1920, 
N2 11. 

з Д. Пn ор ниць 11: п й. Славний Боян Xol'.fa Провора . .:_ <<Спо-
живач>>, 1920, .М 1, 2. 

" Проф. Д. І. Я в ор ниць к 11 й. Рибальчі заводи на низу 
Дніпра.~ «Етнографічнпй віснию>, 1927, кн. 5, стор. 24-36. 
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до роботи в Дніпропетров~ькому музеї відомого україн
ського письменника, етнографа й фольклориста В. Г. Крав
ченка (1862-1945). 1931 р. Кравченко ва запрошення 
Яворницького переїхав з родиною до Дніпропетровська 
і працював певний час науковим співробітником у -відділі 
етнографії. Цікавий його запис у щоденнину цього періоду: 
<<Уміння підійти до відвідувача не абстрактно, а зацікави
ти його- притягти до спільної праці. Один Дмитро Івано
вич це вміє, а ми так - аби пішов одвідувач од нас - це 
не підхід!>> 1 

Про те, наскільки інтенсивною була в цей- час фольк
лористично-етнографічна праця Яворницького, засвідчує 
його звіт для Академії наук за першу половину 1925 р. 
Протягом шести ·місяців було зібрано й класифіковано 100 
народних пісень, записано понад 2000 харантерних народ
них слів, прочитано Rілька публічних лекцій <<Про кобза
рів ва "Україні>). Особливо багато працював Яворницький 
з студентами Катеринославського інституту народної осві
ти (ниві Дніпропетровський державний університет ім. 300-
рі чч я возз' єднання У країни з Росією) , в якому викладав 
тоді історію та завідував кафедрою українознавства. 

Жовтнева революція відRрила великі можливості для 
розвитку культури і науки українсьRого народу. Це добре 
розумів Яворницький. Широка nерспектива вивчення на
родного життя самими масами захоплювала і радувала 
серце літнього вченого. І тут у великій пригоді стали сту
денти. 3 Rафедри не раз лунали розповіді, в яких тяжних 
умовах доводилося працювати в галузі вивчення вародного 
побуту і нультури до революції. Не було людей, не виста
чало ноштів: <<Сnерше всього через те, що я жив в Кате
ринославі, де не було студентів і ні з Rого було робити 
вибору. Також не було при музеї і назенної служби, через 
що ніхто із молоді, яка нінчала науку в Києві, Харнові, 
Одесі, не йшов на земсьну службу, де сам директор два 
роки служить без грошей. Через два роки місцеве земство 
почало видавати на нужди музею утримання, але яке? Від 
Маріупольської земської управи 25 крб. на рік, від І\атери
в:ославсьної- 200 крб. на рік через те, що голова Катери
пославської земської управи Бродницьний був мій товариш 
ло університету ... >> 2 

1 ІМФЕ, ф. 16, од. вб. 22, арк. 44. 
:2 ЦНБ, І, 21 989, 
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Кафедра українознавства в Катеринославі- з 1929 р, 
в Дніпропетровську - перетворилася під керівництвом 
Яворницького, по суті, в кафедру народознавства. Вова. 
була трибуною, з якої вчений заRликав студентів вивчатн 
й досліджу ва ти свій Rрай, на ро дне життя в усіх його ви
явах матеріальної й духовної культури. 3 чого ж почина
ти? 3 хати,- говориться в <<Програмі для збирання етно
графічного матеріалу>>, складеній самим Яворницьким. Об
стеживши подвір'я, хату зовні і зсередини (інтер'єр, посуд, 
різні господарсьRі речі), слід перейти до обстеження вжо 
самого господаря цієї хати (одяг, взуття, прикраси, госпо
дарські заняття), а потім уже до запису народної творчос
ті, звичаїв, обрядів, мови. Великі надії щодо цього Явор
-ницький покладав на радянську молодь, студентство, що 
вийшло з гущі народу. Він' таR і говорив: <<На тепер[ішніх]. 
студепті'в- велика надія: більшість із них селяне. Йдіп, 
на село, беріться за науRу, поRажіть душу і серце нашого 
уRраїнсЬІюго народу>> 1• 

В таке річище спрямовувалась і діяльність співробітни
ків музею. 

Окремо слід зауважити, що під керівництвом 70-річноrо 
вченого як голови комісії по всебічному вивченню місце
вості, яка підлягала затопленню, була виконана велика 
робота не тільки історико-археологічного, а й етнографіч
ного характеру. Всі організаційні та наукові питання по 
спорядженню й проведенню експедицій, підсумків їх робо
ти вирішувались при безпосередній участі Яворницького. 
До складу експедиції, крім спеціалістів-істориків та архе
ологів, було запрошено також фольклориста й етнографа, 
секретаря Етнографічної Rомісії АН "УРСР В. В. Білого та 
завідуючого відділом Ниївсьвого історичного музею мис
тецтвознавця R. В. Мащенка. 

Надаючи веливого значення археологічному вивченню 
території Дніпрельстану, Яворницький після попереднього 
обстеження місцевості з групою вчених-спеціалістів при
йшов до висновку про необхідність комплексного дослі
дження цієї території (також і з погляду етнографічного). 
<<Окрім того я вважаю за потрібне,- писав він у звітj 
1927 р.,- провести ще й етнографічне виучуванн~ тери
торії Дніпрельстану. Тут треба дослідити такі важливі 
пункти, як Лоцманську І\ам'янву та ст. КодаR- селище 

1 ЦНБ, І, 21 989. 
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лоцманів, також с. Волоське - селище волохів, що добре 
ще заховали особливості свойого побуту, свою мову й обря
довість)> 1• 

На думку вченого, необхідно простежити в цих місце
востях взаємну асиміляцію українців та волохів, вплив 
на українців німців-менонітів та католиків, що прожива
ють у RічІ{асі та Ямбурзі. Поза всяким сумнівом великий 
інтерес для етнографів становить і село Звонецьке - най
старіше запорозьке село, засноване 154 7 р. Яворницький 
як керівник досліджень вимагав, щоб не тільки в цих райо
нах, а й на всій території, яка ось-ось зникне під водою, 
йшло номплексне «паралельне дослідження матеріальної 
культури, народної ·технології- антропологічне, архітек
турне, економічне, статистичне, лінгвістичне, фольклорне»2 • 

Частину наукових результатів було опубліковано в 
{<Збірнику>> Дніпропетровського музею за головною редак
цією Яворницьного та в роботі <<Дніпрові порогй:>>. В остан
ній, зокрема, вміщено не тільки фото порогів, островів, пе
чер, скель, а й чимало ілюстративного народознавчого 
матеріалу суто етнографічного характеру, наприклад <<Во
дяний млин у нінці села Волоського», <<Рибалка Іван Яно
вич Мерзлий}> (з усіма рибальськими снастями), <<Rоло 
колодязя у с. Андріївці- Іваненковш> (жінка біля коло
дязя і сеJІянин з парою волів), <<Запорозька цернва в старо
му Rодаці>>, <<Село Вовніги}> (хата, с_елянка біля хати), 
<<Коло села Привольного» (худоба в лісі), <<Отара овець 
колос. Миколаївкю> (чабан з вівцями), <<Село Чаплі близь
ко порогу Rодацькогш> та ін. 

Одночасно записувався й словесний фольІ\лор. Найціка
вішими ·З тих записів є, мабуть, частівки, почуті відробіт
ників на будівництві Дніпрельстану, нуди з'їжджався люд 
з усієї країни, особливо з Донбасу. Протягом 1926-
1933 рр. за участю В. Білого їх було записано близько 700 
(зберігаються вони нині в Інституті мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР). 
Всього на 1929 рік вчений ма·в близько 100 друкованих ар
нутів фольклорно-етнографічного матеріалу 3. 

1 Д. І.. Л в о р ниць ки й. Короткий авіт за попередню архео
логічну розвідку на території Двіпробуду.- Науковий архів 
Інституту археології АН УРСР, ф. 18, .М 1. 

2 Там же. 
3 Див. В о JI оди :мир Б і ли й. Минуле етнографії на ІЮЛ. 

Катеринославщині та її сучасні завдання.- Збірвин Дніпропет
ровсьноrо краєвого істоrшчно-<\рхеоJrоrічІюrо музею. Т. І, стор. 249. 
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Внаслідок тривалої і копіткої праці за 1906-1936 рр, 
Яворницький, як свідчив сам, зібрав 2302 пісні, з них 255 
з нотами. Іх він поділяв на чотири великі груnи, як ось: 
І - пісні культові (колядки, щедрівки, веснянки, псалми) ; 
ІІ- nісні економічного та політичного побуту (кріпацькі, 
наймитські, бурлацькі, солдатські, рекрутські, чумацькі); 
ІІІ- nісні циклу особистого та родинного життя (колис:ко
ві, nісні про кохання, весільні, родинні, жартівливі); lV
пісні історичного характеру (козаць:кі та думи). 

В кінці 30-х років учений відібрав для друну великий 
збірник вайбільш соціально-загострених пісень і дум, куди 
ввійшли записи як дожовтневого, так і радянського часу. 
В передньому слові зазначалось: <<Щодо даної збірки пі
сень, яку я зараз видаю у світ, то вона становить лише 
частиву тієї роботи, яку я почав близько шістдесяти років 
тому, а саме р. 1878 ... Роботу, почату п'ятдесят вісім років 
тому назад, я не припиняю і до цього дня>> 1• 

До речі, в цій передмові подається вже дещо інша нла
сифінацін пісень: І- думи і пісні, ЯRі мають вайбільше 
соціальне значення (думи про татарсьну і турецьку нево
лю, історичні пісні, пісні козацькі, пісні кріnацькі, пісні 
чумацькі, пісні бурлацьRі, пісні рекрутські, nісні солдатсьні 
і нарешті nісні заробітчанські); ІІ - пісні RуЛЬтові (ко
лядки, щедрівки, веснянки, Rупальські, псалми і т. ін.) ; 
ІІІ- пісні про особисте і родинне життя (нолискові, пісні 
про кохання, весільні, родинні, пісні жартівливого хара:к
теру)2. 

Після смерті Лворвиць:кого видавням цього збірни:ка 
займався Інститут українського фольклору АН УРСР у 
Києві. Але Велика Вітчизняна війна не дала змоги видати 
працю. 1945 р. у філіалі Інституту мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії АН УРСР у Львові збірвиR Явор
ницького було заново перевірено, доповнено і підготовлено 
до друну. Згодом справою його видання зайнялась група 
працівників цього ж інституту в Києві. Однак все так і ли
шилось в стадії добрих намірів: збірник і досі неопублі
кований. 

Не оnубліRовані (за невели:ким винятном окремих зраз
:ків, що відбираються тепер для серії <<Українська вародна 

1 3 фольІшористичної спадщини Д. І. Яворницького. Підго
товка до друку тu вступІіа замітка Марії Олійник.- <<Народна 
творчість та етнографію>, 1966, J'i '1, стор. 72. 

2 Там лt е. 
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•1·ворчість») й інші фольклорво-етнографічні заnиси Явор
uицького, що знаходяться в Івститу:гі мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР. 

Вчений, як уже Зазначалось, завжди виявляв пильну 
зацікавленість усім, що хоч якоюсь мірою стосувалося ма
теріального й духовного життя народу. В цьому легко пе
реконатися при ознайомленні з його архівними записами. 
Це справжнє українське народознавство. Тут і здоровкан
ня, і материна ласка -та пестощі дітей, і виRурювавня 
горілки, і лайки (чоловічі, жіночі, свекрушина лайка на 
невістку, материна лайка на дітей, лайка між двома жін
ками), і сватання та весілля, і родини та хрестини, і смерть, 
похорон та голосіння; окрім того, побрехеньки, сміхи, жар
ти, вига~ки; дитячі ігри, іграшки, лічилки; різні господар
чі поради (як будувати стайню, як боротись проти гусені, 
пацюків і т. ін.); любощі, дівочі чари (як, наприклад, при
чарувати до себе па рубка), повір'я, звичаї, душі людські, 
народна демонологія (чорти- безп'яті, хатні, капосні, чор
тенята, відьми, упирі); також гадання хлібороба під новий 
рік; рибальські прикмети (найкраще риба ловиться тоді, 
Іюли цвіте калина); чумакування, чумацтво; народні ліки 
од хвороб та mепти (од биmихи, од більма, од гикавки, од 
глухоти, од ран, од гадюки і т. ін.) ; заклинання, замови, 
молитви; лікарські рослини; селянсьЩ:Ій ярмарок; при
ключки та притранунки; рослинні фарби; хвороби на щю-. 
тину; пани, попівство; як діти дражняться та ін. 

Збереглася також збірка фольклорних записів оповід
ного жанру (( Унраїнський простолюд в -його творчості)) 
(всесвіт, люди, животини, птахи, історичні перекази, каз
ки), понад 4000 приказок і прислів 'їв (згрупованих за 
абеткою). Чималий інтерес становлять зафіксовані звичаї 
та перекази <<вільних>> матросів (будування судна і спуск 
на воду, матроські колядки, щедрівки, голосіння в сім'ях 
матросів- ,матері за сином, жінки за чоловіком, дочки за 
батьком, дівчини за милим). В етнографічній літературі 
це, по суті, перші відомості про звичаї, обряди та побут 
матросів. 

Зібраний Яворницьким народознавчий матеріал дає 
nраво твердити, що ·Він був першим, хто вивчав матеріаль
не і духовне життя народу східної України в комплексі, 
У всій різноманітності форм і жанрів як в фольклорному, 
так і в етнографічному аспекті. По енциклопедичності 
і широті охоплення вародного життя фольклорно-етногра-
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фічні записи Яворницьноrо можна nорівняти хіба що 
з нласичними записами П. П. Чубинського. 

В історію української фольклористики Яворницький 
увійшов передусім як збирач народної творчості найрізно
манітніших жанрів. Особливу його увагу, як ми вже гово
рили, привертали пісні. За своє життя він зібрав їх понад 
3000, але мав змогу надрукувати лише незначну кількість. 
Немало уваги приділяв Яворницький: і дослідженню та 
:коментуванню фольклору. Багато його фольклорно-етно
графічних публікацій супроводжувалось вступним словом, 
коментарями, вказівками на варіантність, нехай не завжди: 
вичерпними, проте суттєвими. 

Фольклорно-етнографічні записи Яворницького (а опуб
ліковано їх тільки мізерну частину) зроблені кваліфіко
вано, з любов'ю до предмета, до свого народу, до рідної 
землі. Часто окремі фрагментарні зауваження вченого, що 
випливають із багаторічних життєвих спостережень, вра
жають своєю філософічністю і глибиною. В розділі <<Пові
р'Я>> зустрічаємо, наприклад, такий підзаголовок: <<Зем
ля- жива істота>> і тут же зазначено: <<Землю український 
народ вважає за живу істоту, і тих, які з нею негарно по
водяться, вона :карає хворобами»·1 • 

Серед великої наукової спадщини вченого є й фольк
лорно-етнографічні статті (деякі з них досі не опублікова
ні), в яких .містяться цінні ·спостереження. Зрештою, зби
рати матеріал і одночасно вичерпно його досліджувати
справа надто складна. Про це добре свого часу. сказав ще 
О. Пипін: << ... при такой громадной области наблюденил, 
с какою должна иметь дело русская зтнография, соедине
ние обеих работ ( собирание и исследование) в одном лице 
является просто немьтслимьІм>> 2• 

Безперечний інтерес, зонрема, мають для радянсьного 
читача статті вченого <<Про історію збирання та досліджен
ня унраіпської народної пісні>> 3 і <<Сто років після видання 
українських пісень :м. О. Мансимовичем>> та ін. 

Стаття <<Про історію збирання та дослідження україн
ської народної пісні>>, як можна здогадуватися з її змісту, 
написана 1936 р. Пізніше, 1940 р., плануючи видати її як 

1 ІМФЕ, ф. 8-R2, од. зб. 4, арк. 133. 
2 А. П ЬІ пи н. О задачах русской зтнографии.- <<Вестник Ев

роПЬІ>>, .1885, .N2 4. 
3 Стаття опублікована нами в журналі <<Народна творчість 

та етнографію>, 1966, .М 1, стор. 70-73. 
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передмову до збірника своїх фольклорних матеріалів· (про 
що вже йшлося), автор переглянув її, дещо переробив 
нінцівку і поставцв дату: << 12 січня 1940 р.>>. 

Друга названа стаття не датована, але ·заголовок її дає 
нідстаю! визначити час її написання 1927 роком, коли ра
дянська громадськість широко відзначала сторіччя з часу 
появи відомого збірника <<Малороссийские песни, издан
ньІе М. Ма.ксимовичем>>. У журналі <<У.країна>> за 1927 р. 
(кн. 6) є повідомлення про те, що в Дніпропетровську ви
ступав з доповіддю про фольклористичну діяльність Ма.к
симовича Яворницький, в яRій познайомив слухачів <<зі 
змістом ювілейного видання · Максимовиченого збірника, 
а також із методами і способами збирати народні пісні>>. 
Очевидно, доповідь і стала основою статті, автоvраф якої 
зберігається нині у Відділі ру.кописів Центральної науко
вої бібліотеки АН УРСР. Стаття, очевидно, незакінчена, 
друга половина її має ескізний характер. 

Обидві статті написані з великою любов'ю до народної 
пісні, з глибоким розумінням її джерел та поетичних при
над. У першій з них в сІюнденсован9му вигляді подається 
загальна картина збирання, публікації та дослідження ук
раїнської народної nісні. На відміну від усталеної думки, 
за якою історію збирання та дослідження української пісні 
починали із збірників Цертелєва ( 1819) та Максимовича 
( 1827), Яворницький справедливо вважає, що цю дату слід 
перенести на три століття раніше, подаючи на доказ свого 
твердження свідчення польського історика-літописця 
R. Сарницького (Annales sive de origine et Lithuanorum, 
1587) та роботу О. Потебні <<Малороссийская народная 
песня по списку XVI века>> ( 1877). І Цертелєв, і Максимо
вич, твердить він, ·<<виникли не випадково і не несподівано, 
немов Бенера з піни морської, а наслідуючи досить поваж
ним прикладам» 1• Важливо також те, що вперше в історію 
української фольклористики Яворницький вводить як <<без
посереднього попередника>> Цертелєва О. Павловського
автора у:ираїнської << Грамматики малороссийского наре
чия ... >>, де вміщено пісенний ма те ріал, хоч і нечисленний. 

Значну увагу в статті приділено характеристиці пісні 
як джерела для історії народу (пріоритет у цьому нале
жить, як відомо, М. Максимовичу). Говорячи про зв'язок 
народної пісні з дійсністю, а також про значення її (та 

1 «Народна творчість та етнографію>, 1966, .N2 1, стор. 70. 

207 



й взагалі народної творчості) як важливого nосібника для 
вивчення історії народу, а також для дослідження народ
ного nобуту, nоглядів,. народної моралі (перша сnроба ви
користання народної пісні з такою метою належи~ь, як 
уже говорилось, М. Костомарову), Яворницький застерігає 
від некритичного використання пісні як документа еnохи. 
<< ... Раз пісня відбиває сучасність,- пише він,- і те соці
альне середовище, в якому вона виникла, то . тим самим 
вона вже перестає бути тільки літературним твором, але 
стає історичним документом епохи, свідоцтвом, і критично 
перевіривши такі свідоцтва, можна здобути дуже цінні 
джерела для вивчення епохи ... Але, розуміється, не можна 
роздивлятись пісенний матеріал, як головне історичне дже
рело, як абсолютно певний і безсторонній документ ... >> 1 

В огляді історії видання та дослідження української 
пісні за ХІХ ст. зробле·но акценти на основних фольклорних 
збірниках, зокрема на збірниках М. Закревського, Марка 
Вовчка, М. Лисенка, Я. Головацького, В. Антоновича, 
М. Драгоманова, П. Чубинського, В. Гнатюка, І. Франка, 
Я. Новицького, Б. Грі_нченка, О. Малинки та ін. Із жур
налів цілком справедливо головну роль у публікації 
і дослідженні народної пісні відведено <<Киевской стари
не>>, яка, на думку Яворниць:кого, <<на своїх сторінках 
дала величезний дослідницький і фактичний матеріаш> 2• 

Не можна не звернути уваги, що в статті <<Про історію 
з·бирання та дослідження української народної пісні>> кате
горично засуд1жено твердження, хрещеним батьком якого 
був ще Цертелєв і яке підтриму·валося свого часу багатьма 
фольклористами (серед них і Яворницьким), про занеп-ад, 
псування народної пісні. Пісня жила, живе і бу:це жити, 

- твердить Яворницький, тільRи зміст її мінявся й міняєть· 
ся залежно від умов життя, соціального середовища: <<Піс
ня житиме доти, поки живий нарід, що створив ЇЇ>> 3• 

У згаданій уже статті <<Сто років після видання укра
їнсьRих пісень М. О. ·Максимовичем>> розглядаються мето
ди та способи збирання фоль:клорного матеріалу, дається 
характеристика символам у народних піснях, розгадка 
ЯRИХ часто сприяє розприттю прадавнього змісту пісні. Тре
ба сказати, що і раніше питання про метод збирання та 

1 <<Народна творчість та етпографію>, 1966, М 1, стор. 71. 
2 Т а м ж е, стор. 72. 
3 Там же. 
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записування фольклору порушувалося Яворницьким у ба
гатьох статтях 1• Вчений завжди був прихильником екс
нурсійного методу збирання фольклору, що й втілював нц 
практиці протягом усього свого життя. 

Народнознавчий матеріал (ясна річ, і фольклорний) 
треба брати, за переконанням Яворницького, із першо
джерела, з уст природного носія і творця цього матеріа
лу -народу, зберігаючи місцевий колорит, особливості 
вимови. Яворницький, як, ·до реЧі, і Костомаров, Гнатюк, 
взагалі надавав великого значення відтворенню в запи
сах діалектних форм, бо це дуже важливо для науки. n 
його <<Програмі для збирання етнографічного матеріалу>> 
щодо записування фольклору, зокрема народних nісень, 
ставляться тані вИмоги до записувача (вони, між іншим, 
повністю відповідають і сучасним}: <<Кожну пісню зазна
чати, од кого записана, скільки років співачеві, де саме 
записана і в якому році, . з одмінами місцевого побуту. 
Записувати з голосу, в крайньому случаї з слів ... Де заnи
сувати? У млину, у кузні, у чабана, у пасічника, у ярмар
ку: тут народ розперезується. А найкраще на розкопках>> 2• 

У програмі навіть є порада, як ввійти в довір'я до просто
го народу, викликати його на відвертість, таку необхідну 
при з-аписуванні фольклору.· 

При висвітленні фольклористичної діяльності Явор
ницького особливо слід наголосити на ПІпрокому викори
станні ним у власних історичних працях фольклору 
(пісень, дум, історичних переказів, приказок) для під
твердження або заперечення тієї чи іншої тези, історич
ного факту, події. Щоб спростувати, наприклад, неспро
можну думку істориRа 1\f. Соловйова про негативну роль 
Запорозької Січі ·й казанів, яні нібито були розбійниками 
Ц гультяями, Яворницьний апелює ян до авторйтетного 
джерела до народної творЧості, де козан змальований зав
жди в позитивному п-лані. << ... Якб.и він ( нозан.- М. Ш.) 
тікав у степ, чуючи там тільки одну здобич, маючи на 
думці тіль:ки... грабунки та харцизяцтво, тільки свою но
ри сть ... або розбій, та бродню, та волюцюзство по степу, 

1 Див. Д. :3 в nр н и ц :к и й. Умнь1й муж і неразумиая: жена. 
(Из путсвой тетради малорусского 9тнографа.) -«Новости и бир
жовая газетю> (І щоденне видання:), 1888, М 172; Д. И. З в ар
н и цк и й. Народная: легенда о происхождепии водки. - <<Новое та 
и биржевая газета>> (І щоденне видання), 1891, 65, та ін. 

2 ЦНБ, І, 21 989. 
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то його не уквітчала б народно-творча фантазія усіма 
квітами поезії. По розумінню Соловйова, козак і холоп, 
козак і мужик-утікач- це синоніми, а по розумінню само
го українського люду, козак і герой, козак і лицар- оЦе 
синоніми. І в українських стародавніх згадках, чи хоч 
переказах козак не розбишаRа, не пробий-голова, а ідеал 
одваги, ідеал лицарства, могутній велетень, який звів на 
свої плечі страшенно велику тяготу. І чи вже ж таки, 
1:шби козак насправжки був блудяга та заволока, а не 
лицар, увесь народ і вся поезія спочували б йому?>) 1 

Нерідко можна зустріти й інші важливі. й цікаві, хоч 
і часткові судження, що стосуються теорії та історії укра
]'нського фольклору. Візьмемо хоч би nитання про похо
~~жепня українських історичних дум і пісень. Ще 1901 р. 
ЯворнИцький писав: <<НародньІй южнорусский зпос- зто 
'Іистейший плод козачества и неразрЬІвно связанного с 
ним народа. Сколько тут создано исторических дум 
11 исторических пе·сен, дошедших до нашего времени! 
И каких дум, и каких песенr А сколько их про
пало бесследно ... » 2• Побіжно висловлена тут думка про 
походження українського епосу - творцем його, за Явор
ницьким, є козацтво і зв'язані з ним народні маси- бу-ч:а 
фюtтично першою, що правильно трактувала виникнення 
українських історичнихДумі пісень. Це тим більш важли
во, що на той час існували, ЯІ< відомо, різні гіпотези 3• 

Одні пов'язували походження дум з панівними класами, 
інші - з Rнижними або церковними джерелами, ще інші -
:J вузьким груповим середовищем - козацтвом 4• 

1 Д. І. Л в о р н и ц ь ки й. 'Україно-руське козацтво перед су
дом історії.- Зберігається в ЦНБ. 

2 «УкраїнсьІtий історичний журнал>>, 1968, 7, стор. 121. 
3 П. Житецьний, наприклад, вважав, що <<ініціатива в скла

іl,анні дум належала старцям, з товариства котрих згодом виді
Jrивсл особливий тип війсьнових нобзарів або бандуристіВ>> (див. 
П. Ж и тец ки й. Творць1 и певць1 народнь1х малорусских дум.
<<Н:й:евсная старина>>, 1892, ноябрь, стор. 226). М. Сумцов, запере
чуючи йому, вислоnив думку, що <<люди такого убогого чина не 
могли создать такие сильньш художестnенпЬІе произведения, как 

думьн> (див. Н. В. С у м ц о в. Заметна о малорусских думах и 
духовньІх вирmах.- <<Зтнографическое обозрение>>, 1895, М 1, стор. 
106). 

4 Детальніше про це диn. П а в л о П а в л і й. До питання про 
nоходження народних JI:YM.- <<Народна творчість>>, 1940, М 4, стор. 
43-53. 

211 14* 



* * * 
Яворницьн.ий буn прихильником: кuмпле:ксного виnчен

на народного життя. Він твердив, що тіль:ки шляхом ста
ранного студіювання народної словесності, в тісному ав'яз
ку з nобутом народу - різносторонніми етнографічними 
даними про його життя- можна зрозуміти <<душу і серце>> 
народу. 

Постійне спілкування з народом мимоволі спонукало 
звертати увагу на лексичне багатство розмовної народної 
мови, на те, що видані словники української мови не охоп
люють цього багатства. Заняття фольклором та етнографією 
допомагало краще абагнути джерела та шляхи народного 
мовотворення. За справедливим зауваженням академіка 
Л. А. Булаховського, часто <<етнографічний матеріал саме 
і є той ключ, з допомогою якого лінгвіст-етимолог відкри
ває для себе і для тих, хто цікавиться його роботою, ті зв'яз
ки матеріальних мовних асоціацій, які справді існували в 
житті і які без допомоги відnовідного етнографічного 
матеріалу відтворювались би при: етимологізуванні тільки 
суб'єктивно-гіпотетично, намацувались би, а не встановлю
вались би впевнено на основі надійного матеріалу>> 1• 

В умовах заборони й переслідування української книги, 
коли навіть багатьом прогресивним діячам не вистачало 
впевненості в можливостях і доцільності розвитку укра
їнської писемності, виняткової ваги набирала досліджен
ня саме багатої і різноманітної на смислові відтін:ки лек
сики у:країнської народної мови. 

Все зроблене Яворницьким у галузі лексикографії досі 
лишалось nоза увагою дослідників. Принагідно згадувався 
тільки його <<Словник у:країнської мовю> (т. 1). Є, отже, 
потреба дати хоч nерший стислий огляд великої і ПJІідної 
праці вченого на nолі української лексикографії. Це тим 
більш необхідно зробити, оскільки Яворницький збирав 
переважно цародну лексику, що було безпосередньо пов'я
зано з його фольклориетично-етнографічною діяльністю. 

Важко з певністю визначити, :коли nрактично почав 
учений збирати й фіксувати слова для свого майбутнього 
словника. Маємо достатні nідстави стверджувати тільки, 
що науковий інтерес Яворницького до у:країнсь:кої мови, 
як і до історії, етнографії ·та фольклору, виник ще в сту-

1 Л. А. Б у л а х о в с ь к и й. Стосунки :мовознавства з іншими 
науками.- «Мовознавство>>, 1967, .М 5, стор. 84. 
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дентські роки під впливом лекцій видатного лінгвіста 
О. О. Потебні. Яворницький із захватом говорив про свого 
вчителя, який розбуджував у нього жадобу до знань, палку 
любов до рідного -слова, пісні й поезії. 

'Уже тоді, поряд з вивченням історії Запорозької Січі, 
фоль:клору та етнографії запорозького краю, Яворницький 
починає пильніше додивлятися до словниконого багатства 
української мови, занотовує до записвих книжок і вводить 
у свої наукові nраці характерні, :колоритні слова, дотепи, 
прислів'я, почуті безпосередньо з народних уст; іноді його 
увагу привертає етимологія того чи іншого слова. З рока
ми зацікавлення мовою посилюється. Дорожні зош:цти вче
ного nостійно збагачувались народознавчим матеріалом
не тільки історичним та фольклорним, а й лексикографіч
ним. 

Живучи в Росії, спочатку в Петербурзі, а пізніше в 
Москві (як приват-доцент Московського університету), 
Яворницький уважно стежив за розвитком науки і куль
тури ва Україні, зокрема за розвитком лексикографії. Він 
підтримував зв'язІ\И з М. Старицьким, М. Комаровим, 
О. Кониським та іншими діячами, які ще в 70-х роках 
заходились укладати словник української мови. 

На цій основі зав'язалось у нього знайомство, а nі
зніше й дружба з М. ~· Комаровим. Остапній, як відомо, 
у 90-х ронах з допомогою інших діячів видав у Львові 
чотиритомпий російсько-український словнин, що мав наз
ву <<Словарь російсько-українсьний. Зібрали і впорядкували 
М. Уманець і А. Спілкю>. Десь у кінці 1897 р. (а може 
й на nочатку 1898 р.) Яворницьний звернувел до М. Ко
марова з проханням надіслати йому примірник цього слов
ника (на той час вийшло вже як додаток до журналу 
<<Зорю> три томи: 1893 р. -nерший, 1894 р. -другий, 
1896 р.- третій). ·<<На превеликий жаль,- .ві~повів Кома
ров 16 січня 1898 р., - пе м:ожу ·вва.жити Вашу ·волю, бо 
сам маю тільки один примірник :мого Словаря. Проте однак 
сій ·біді можна запомогти, бо з того часу, як перемінили 
палітурку: замість <<Словарь російсько-українсьІ\ИЙ>> -
<<Словарь русско-галицкий>>, цензура почала пропускати 
мій -словарь, і от вже скільІ\И земляків, як відq:м:о мені, ви
писали і Словарь одібрали навіть з літерами <<Д. Ц.>> на 
бандеролі, себто <<Дозволено цензурою 1 >>. 

r Лист зберігаєтьс.л в Дніпропетровс.ЬІюму історичному музеї 
ім. Д. І. Яnорпицького. 
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3 цього листа, отже, довідуємося про причини зміни 
назви словника, які досі залишалися .загадковими. Додамо, 
що Rомаров був ініцатором нового заголовку. В його листі 
до Я. В. Жарка читаємо: <<Я написав, щоб перемінили 
обложку: замість російсько-український- надрукували б 
<<Русско-галицкий>>, і вже не М. Уманця і А. Спілки, а 
А. Гурта. Се допомогло, і тепер пропуснають з дозволу 
цензурИ>> 1• Ось чому у віденському виданні перших трьох 
томів 1896 р. словник Уманця і Спілки називався вже 
<<Словарь русско-галицкий». Це зроблено для того, щоб 
можна було вільно переправляти його .в Росію. Саме в цьо
:м:у виданні Нвор.ницьний і одержав словника від R. Пань
ківського, до Я'Rого порадив йому звернутися Roмapon, бо 
той керував справою видання словника. 

<<Три томи <<Русь.ко-галицького словарю> я одібрав,
з радістю писав Яворницький Паньківському,- та не знаю 
тільки, кого мені за них і як дякувати. Одібравши <<Сло
варь>>, дещо передививсь наскоруруч і скажу одно, що це 
монументальна і дуже спожитна праця, за яку щиро подя

кує трудівників кожний освічений українець, якому дорога 

Україна>> 2• 

Вчений висловив своє невдоволення тим, що словник 
був недооцінений журналом <<Киевская старина>>. В серп
невому номері <<Киевской стариньп> справді вміщено ре
цензію І. Стешенка на <<Русско-малороссийский словарь>> 
Є. Тимченка. В ній словник Уманця ставився ні в що і 
допускалися грубі випади проти його авторів. В методах 
укладання словник Уманця, заявляв рецензент, міг тільки 
<<nослужить отрицательпЬІм примером для всякого буду
щего лексикографа>> 3• Вказуючи, правда, на серйозні вади 
і словника Тимченка (наявність штучно створених укла
дачем слів, ігнорування матеріалу попередніх словників, 
брак прикладів та посилань на джерела тощо), Стешенко 
все ж вважав словпик Тимченка найкращим з усіх відо
мих словників; з цим словником, на його думку, порівня
тися <ше может ни один из существующих нЬІне унраин

ских словарей>> 4• 

1 Архів АН СРСР в Ленінграді, Інслав, ф. 220, оп. 5, М 2, 
арк. 1. 

2 Лист від 26 січня 1899.- ІЛ, 81/428. 
3 <<Киевская старина>>, 1898, ангуст, стор. 8G. 
4 Т 1:1. м ж е, стор. 88. 
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Таке ставлення критина до словника Уманця обурило 
Яворницького. <<Шкода мені,- писав він Паньківському,
що тану працю та вже nоспів огудити nан Стеmен:ко (де
кабрь 1, 1898, <<Rиевсная старина>>), вихвалюючи нікчем
ний словник пана Тимченка. Тому словнику пана Тим
ченка уся ціна у базарний день півтора щербатого гроша, 
а піди ж ти, як пан Стешенко вихваля його! Дарма, що 
там квашу переводять опарою (нехай би той Тимченко 
замість :кваші та наївся опари ... ) ... Дуже мені тепереньки 
заніколилось через лекції, що читаю в 1\іоск[овському] уні
вер[ситет]і (<<История малороссийского козачества>>), а то 
я б розібрав по нитці увесь той словник пана Тимченна 
і показав би, чого він по-справжньому коштує ... >> 2

• 

Цікаво, що порівняльна оцінка Яворницьким словників 
Уманця і Спілки та Тимченка дуже влучна і цілком спра
ведлива. Вона збігається в основному з оцінкою радянсь
ких мовознавців. Словник Уманця і Спілки, порівняно зі 
словником Тимченка, вважається набагато ціннішим. По
при деякі недоліки, не втратив він свого наукового зна
чення і в наші дні. Відомий радянський лексикограф 
П. й. Горецький, напри:кл~д, твердить, що за тих умов, 
коли складався словник, і при ·тодішньому стані україн
ської лексикографії, він не міг бути кращим, <<тому можна 
сказати, що цей словник був корисною лексинографічною 
працею не тільки в дожовтневий час, але й після Жовт
ня ... >> 3• Ось чому 1925 р. Державне видавництво України 
перевидало його. Відомо також, що про словни:к Уманця 
позитивно відгукувалися Б. Грінченко, А. Кримський, 
:м. І\оцюбинсь:кий. 

Високо оцінюючи <<Словарь русско-галицІШЙ>>, Явор
ницький водночас усвідомлював, що він неповний. Нашвид
коруч переглянувши кілька аркушів словника, вчений 
помітив деякі прогалини і тут же занотував близько двох 
десятків слів, яких не було у словнику. <<Якби мені час,
писав він Пань:ківському,- я б вам ще дечого видряпав 
із своїх записних :книжок, так тож і горенько, що ніколи: 
й плюнути, хіба й плюнеш, як мар:ку наліпиш на лист ... )> 

4
• 

Десь через місяць він одібрав ще 14 слів, що їх не 

І Тут помилка: треба «август)>. 
2 IJI, 81/428. 
з п. й. r о р е ц ь к и й. Історіл украЇНСЬRОЇ ле:ксшюrрафії. Вид

во АН 'УРСР. R., 1963, стор. 121. 
4 ІЛ, 81/428. 
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було в словнику Уманця і СпіJІКИ, і надіслав Паньківсь
кому, обіцяючи присиJшти матеріал й надалі. Він висло
вив також побажання, щоб у кінці останнього тому слов
ника зробити деякі додатни слів і зазначити помічені 
помилки - це б пішло тільки на Іюристь словнику (ян ві
домо, такі додатни є в четвертому томі). 

Після виходу словнинів Уманця і Спілки та Тимченна 
Яворницький, розуміючи, що ці праці не вичерпують усьо
го багатства унраіпської лексини, продовжує збирати лен
сичний матеріал, відбираючи з нього в першу чергу слова, 
відсутні в усіх попередніх словниках. На відміну від 
<<Словаря російсько-уІ\раїнського>> М. Уманця і А. Спілки 
та <<Русско-малороссийского словаря>> 6. Тимченка, Явор
ницький має намір видати словвин українсьно-російський. 

Уже 1900 р. <<Літературно-науновий вісник>> повідом
ляв, що, перебуваючи влітку на Полтавщині, Яворницьний 
записав 700 народних слів, я:ких немає у словнику Уманця 
і Спілки. Тут же зазначалося, що <<поповнивши сей збір, 
професор думає видати його окремим виданням>> 1• 

На цьому грунті, головним чином, і складається друж
ба Яворницького з Б. Д. Грінченком. У листі до Яворниць
кого від 10 березня 1901 р. Грінченко цінавився: <<А що 
поробля Ваш словарь і збірка документів з історії Запо
рожжя?>> 2 

Коли Грінченно за дорученням <<Киевсной стариньн> 
почав готувати до друну відомий <<Словарь української 
мови>>, він звернувся за допомогою до деЯ.Rих лексикогра
фів, зонрема й до Яворницького, знаючи, що в того є влас
ний рукописний словник 

У серпні 1902 р. Грінченко просить Яворницького при
слати йому ленсичний матеріал для його словнина. Як вид
по з листа Яворницького від 3 вересня 1902 р., він надіслав 
Грінченку 1515 слів з умовою, що той під кожним словом 
поставить помітІ{у: <<із словника Д. Бварницьноrо>>. Грін
ченко виконав це прохання і в передмові до словника 
зазначив: <<Д. И. Зварниц:кий- 1515 карточеR (преиму
щественно Харьк., Полтавс:к. и Екатериносл. губерний) >> 3• 

1 <<Літературно-науковий віснию>, 1900, т. ХІІ, стор. 132. 
2 Дніпропетровський історичний музей ім. Д. Я. Яворницького, 

відділ фондів, архів Яворницького. 
3 Словарь українськоі мови. Зібрала редакція журналу <<Rиев

ская старина». Упоряднунав з додатком власного матеріалу Борис 
Грінченко. Т. І, 1907, Передмова, стор. XXIV. 
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3 листування бачимо, що Яворницький і далі надсилав 
Грінченку словниковий матеріал. 22 жовтня 1902 р. він~ 
наприклад, писав йому 3 Москви: <<Напишіть ... і про те, як 
л осувається Ваша праця укра інського словника. Я ще маю 
кілька слів, та не знаю, чи посилати Вам їх, чи ні» 1• 

В листі до В. Науменна, редантора <<КиевсІюй стариньп>, 
він, 3онрема, запитує: <<. .. як праця нашого українського 
словника, чи добре посувається вп~ред Чайченком? Я йому 
одіслав і свій лексичний матеріал, близько 2000 слів>> 2• 

Очевидно, враховуючи і додатково приславі слова, 
Яворницький пізніше в передмові до І ·тому свого <<Слов
нина української мовю> твердив, що надіслав Грінченку 
для користування не 1515, а 2500 слів. На таку думку 
наштовхують і листи самого Грінченка, з яких видно, що 
він Rористувався матеріалами Яворницького протягом три
валого Періоду ( 1902-1905). В 1903 р., він, наприклад, 
пише Яворницькому, що виRористовує <<багатий і коттов
ний лексичний матеріаЛ>>, а в 1905 р. дякує йому за цін
ний матеріал: <<3 дуже невеликим винятком він увесь 
пішов до словарЯ>> 3• 

Постійно цікавлячись роботою Грінченка над словником 
ян у нього самого, так і через інших причетних до цієї 
справи людей (6. Чикаленка, В. Нау:м:енка), Яворницьний 
всіJІЯІЮ допомагає Грінченку і радіє 3 його успіхів. Ціна
вий, зокрема, такий фаІ\т. У Катеринославі жив слідчий, 
етнограф, член Південно-західного відділу російського 
географічного товариства Г. А. Залюбовський, який зібрав 
на Катеринославщині цінний етнографічний та лексикогра
фічний (близько 1 О ООО слів) ма те ріал. Після смерті Залю
бовського він потрапив до рук слідчого А. Майдачевського. 
Незважаючи на всі умовляння Яворницького, матеріал 
цей Майдачевсьний ніІюму не давав і сам не публіку
вав 4• Обурений цим, Яворницький просить Грінченка 
звернутися до Майдачевсьноrо. <<Rіль·на раз обіщав мені 

І ЦНБ, ІІІ, 40 197. 
2 Лист Нворницьного до В. Науменна від 22 жовтня 1902 р.-

Зберігаєтьсл у ЦНБ. . 
з Див. Листи Грінченка до Нворницьного вщ 19 листо~ада 

1903 р., 16 лютого 1905 р. Зберіr<:~ються в Дніпропетровсьному Істо
ричному музеї ім. Д. І. Яворницького. 

4 1900 р. в :натериноелавсьній газе:rі <<дн.епровсшш молщ~>> 
Майдачевеький виступив із статтею про ЦІ матерІали. Див. А. :М[а и
д ач е вс ки й]. Страничка из жизни Гр. Ан. Залюбовского.- <<Дне-
провская молвn>>, 1900, М 47. 
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дати та так й не дав, проклятий чоловік. Напишіть Ви 
.йому,- радить Яворницький,- може, таки хоч Ви видря
nаєте. Така уредна падлюка! То Ви напишіть Якову Пав
л[овичу] Навидькому (власний дом), нехай він од Вас 
піде до того гаспида ·та усовістить його. А Ви скажіть, що 
на Новицького <<Взирає>> увесь Rиїв>> 1• 

Грінченко прислухався до поради Яворницького, бо, 
як видно з передмови до словника, матеріал Майдачен
ського част:ково ( 1205 карток, переважно 3 Новомосков
ського пові ту) потрапив до Грінченка і ввійшов у його 
словник 2• 

Яворницмшй мріяв про те, щоб на Україні створити 
тлумачний словник на зразоR <<Толкового словаря велико
русского лзьтка>> В. Даля (словник цей, як відомо, дістав 
високу оцінку лексикографів; визначний лінгвіст Бодуен
де-Rуртене називав його <<однією з найбагатших скарбниць 
мови· людської>>). Щодо цього на роботу Грінчен:ка Явор
ницький покладав великі надії. <<Якби-таки нам створити 
отакого українського словника, як ото -сотворив Даль 
російського,- писав він Грінченку.- Я буду 3 великою 
жагою ждати, поки вийде Ваш словник. Я знаю, що Ви 
добрий працівник і діло зробите, а це мене і веселить>> 3• 

Яворницький хотів зустрітися з Грі:цченном, щоб щиро 
nоговорити про наболіле й, звичайно, про словник. 1903 р., 
ян уже згадувалось, .вчений запрошує Грінченка до Катери
нослава, де працював директором: музею, для етнографічної 
роботи в підготовці ХІІІ археологічного з'їзду. <<Якби Ви 
тільки приїхали,- писав він Грінченку,- то ми б тутечки 
добре б діло зробили та й дещо .поговорили б про інчі 
справи- і лексичні, і літературні>> 4• 

Хоч Грінченно і готував уже до видання свій словник, 
Яворницький не припиняв збирати лек-сичний матеріал. 
Саме тому десь через рін, як він надіслав Грінченку свої 
картки, він просить після користування вислати їх назад, 
щоб до них <шові слова прикладати>>, яних у нього вже 
немало назбиралось. 

Коли чотиритомний словник Грінченка побачив світ. 

1 Лист Яворпицьного до Грінченка від З вересня 1902 р.-
ЦНБ, ІІІ, 40 196. 

2 Див. Словарь української мови. Т. І, стор. XXIV. 
з ЦНБ, ІІІ, 40 199. 
4 Лист Яворницького до Грінченка від 27 квітня 1903 р.

ЦНБ, ІІІ, 40 196. 
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Яворницький, розуміючи всю цінність праці Грінченка для 
української лексикографії, все ж бачив, що цей словник 
не вичерпує всього багатства української лексики. В· одно-. 
:м:у з своїх листів до полтавського книговидавця Г. Марке
вича він, зокрема, писав: <<Ви, певне, знаєте, що <<Словник» 
Грінченка далеко не повний, і треба ще добре коло нього 
попрацювати, щоб він порівнявся з <<Толковим словарем>> 
Даля. Так ото допоможіть· мені, спасибі Вам, і буде Вам 
подяка не тільки од мене, а і од усієї Україню> 1• Цей 
великий та нелегкий труд і взяв на себе Д. І. Яворницький. 

Доповнення словника Грінченка стало основною метою 
в його подальшій лексикографічній роботі і основним кри
терієм у .ві'дборі лексичного матеріалу. Тепер учений ·випи
сує тільки ті слова, які не ввійшли до словника Грінчен
І\а. Для цього треба було додатново переглянути багато 
друІюваних джерел, етнографічних, фольклорних,. літера
турних, історичних, які нерідко в провінційному Катери
нославі важко, а то просто й неможливо було дістати. 
Часто в таких випадках Яворницький звертався за допо
могою до своїх знайомих. 3 цього погляду дуже 
характерний лист до М. Ф. Сумцова від 5 грудня 1914 р. 
Лист дає також певні ·підстави скласти уявлення про 
характер словникавої роботи вченого. «ВельмиПІановний 
і дорогий Микола Федоровичу! - звертався Яворниць:кий 
до Сумцова.- Будь ласка, напиПІіть мені, скільки вийшло 
усіх томів ·<<Харьковского сборника ( Литера турно-научное 
приложение к харьковскому календарю)>>. У мене есть 
тільки десять випусків, а хотілось би мати усі, скільки 
їх надруковано. В тих <<Сборниках>> дуже багато цікавого 
етнографічного матеріалу, із якого я вибираю окремі слова 
для українського словника. По:ки що у мене зібрано із 
живих уст і ріжних 'КНИІЖок 6700 слів, таких, яких немає 
в << "УІ<раїнському словнику>> Грінченка. Передивллючи 
джерела, якими користується добродій Грінченко для Слов
ника,. я убачив, що він зовсім обминув деякі видання, 
показані у Вашій книзі <<Малюнки з життя українського 
народнього слова, 1910 р.>>. Трудно мені добути у.весь той 
матеріал, який показали Ви в Вашій книзі, а проте усе 
щ хотілось би його, чи так, чи інако передивитись» 2• 

І Лист Яворницького ДО r. Маркевича від 2 квітня 1915 р.
ІЛ, ф. 25, N2 38. 

2 Лис·т зберігається в Харкові, у філіалі Центральпого дер
жавного історичного архіву УРСР, ф. 794, оп. 1, спр. 452. 
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Отже, 1914 р. у Яворницького було вже зібрано 6700 
СJІів, а 1915 р.- 8050 слів. 'Ученого все більше захоплює 
мрія· зібрати максимальну кільність незафінсованих лек
синографами слів і видати їх окремим словником. Тому 
він просить усіх своїх знайомих надсилати йому лексич
ний матеріал, мріючи зібрати 10 ООО слів. 

1915 р. Яворницький уже почав готувати словник до 
видання. Про це дізнаємося з листа художника Ю. С. Ми
хайліва, який писав поетові Трохиму Ром:анченку: <<Ось 
.вам новина, ·третього дня одержав листа од Яворницького. 
Каже, що готує до видання словника, який буде додатком 
-до словника Грінченка» 1• 

Але тільки 1919 р. Яворницький віддав до друку у ка
теринославське видавництво <<Слово)> перший том словни
ка від літери А до І\ включно (книга вийшла у світ 
-1920 р.). 

Словник згодом дістав високу оцінку спеціалістів-лек
сикографів- Т. В. Зайцевої 2, П. й. Горецького 3, А. А. Мос
каленка \ яні одностайно вважають його цінним внес1юм 
в українську лексинографію. Не можна, однак, не відзна
.чити, що певний час словниІі Яворницьного неодооціню
вався (маємо на увазі упередшений виступ Б. О. Ларіна, 
що назвав лексикографічну працю Яворницького· працею 
<<дилетанта>>) 5• 

І том <<Словника унраїнської мови>> Д. І. Яворницьного 
містить понад 8 тисяч слів. До речі, в мовознавчій літера
турі утвердилася неправильна думка про обсяг цього слов
ника. Т. В. Зайцева, напринлад, пише, що в ньому <<зібра
но близьно 4,5 тисяч слів» 6 ; А. А. Москаленко, йдучи, 
очевидно, за Зайцевою, визначає це число <<приблизно 

1 Лист від 29 черввл 1915 р.- ІЛ, 46/783. 
2 Див. Т. В. 3 а й це в а. 40 років української радянської лек

сикографії.~ Дослідження з мовозвавства в Українській РСР за 
40 років. Вид-во АН УРСР. R., 1957, стор. 96-97. 

з Див. П. й. Г о р е ц ь ки й. Історія української лексинотра
ф її, стор. 174-175. 

4 Див. А. А. Мо сна ле 11 ко. Нарис історії украівсЬІюї лек
сикографії. <<Радянська школа>>. R., 1961, стор. 144, 145. 

5 Див. Б. О. Л ар і п. Принципи уклацаннл обласних словни
ків української мови.- Діалектологічний бюлетень Інституту моnо
знавства ім. О. О. Потебні АН УРСР, вип. VI, 1956, стор. 3-5. 

& Див. Т. В. 3 а йце в а. 40 рокіn української радянської лек
сикографії, стор. 96. 
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4500>) слів 1; П. й. Горецький трохи збільшує його і дово-: 
дить до <<близько 5000 с.лію> 2• <<Літературна газета>> якось 
теж повідомила, що словнИІ{ Яворницького має 211 сторі
нок 3• Та всі ці відомості далекі від істини: вони майже 
впаловину зменшують і обсяг словника, і кількість слів 
у ньому. Rnига насправді має не 211, а 411 сторінок; 
вміщено в ній не 4500, а 8113 реєстрових слів. 

Свій <<Словник української мовю> Яворницький ппа
нував видати в трьох томах. Словник цей, як і словник 
Грінченка, українсько-російський; мислився він як дода
ток до словника Грінченка. В передмові, датованій 26 жовт
ня 1919 р., Яворницький так аргументує необхідність 
його видання: <<Слова, уміщені в цьому Словникові, почас
ти вибрані мною із творів українських письменників дав
ніх часів, почасти узяті із творів письменників сучасних, 
а більш того записані із живих уст живого українського 
народу за часИ моїх довголітніх мандрівок по Унраїні та 
розкопок ·Могил в ріжних кутках <<Новоро.сійського нраю>>. 
В найповнішому із усіх українських словнинів академіч
ному Словнинові Б. Д. Грінченка таRИх слів або зовсім 
немає, або ж вони приводяться як ·слова з іпчим значін
ням супроти того, янепоказано у Грінченна. Ще за живо
та Б. Д. Грінченка мною було надіслано йому 2500 слів, 
які увійшли в його Словник. ПіслЯ ·того поминуло десять 
років, і у мене зібрався великий, дуже копітовний лен
сичний матеріал, приблизно на 75 друнованих аркушів, 
яний я і розпочав друкувати як додаток до Словника 
Грінченка» 4• 

Далі в· передмові підкреслюється, що із українських 
письменників, яні допомогли матеріалом у підготовці слов
ника,· були М. Ф. Лободовсьний (Харківщина) та Олена 
Пчілка (Київщина). Цінний лексичний ма те ріал дав 
танож відомий російський етнограф В. О. Моmов. Багато 
слів записано із уст R. С. Rривоmия-Шевченна· (родом із 
Чернігівщини), яний прекрасно знав живу народну мову. 

Вміщені в словнину Яворницьноrо слова зібрані пере
важно на Rатеринославщині, Харківщині, Полтавщині, 

1 Див. А. А. Мо ск а л е нко. Нарис історії унраіпської ·лек
сикографії, стор. 144. 

2 Див: П. й. Гор е ц ь к и й. Історія українсьRої ленсикогра
фії, стор. 174. 

3 Див. <<Літературна газета>> від 18 серпня 1961 р. 
4 Д. І. Я в о р ниць R ий. Словник української мови. Т. І. А

К. <<Словш>. Rатеринослав, 1920, стор. 1. 
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Волині, Херсонщині, частково- в 1\.ам'янець-Подільській, 
Київській губерніях та інших місцевостях. Словник и·ає 
потужну наукову основу. Слова, що наводяться, часто 
порівнюються з близькими за значенням словами не тіль-, 
ки із словника Грінченка, а й з інших відомих на той час 
словників- Желехівського, Уманця і Спілки (Гурта), 
Тимченка, Шейковського, й т·акож із загальномоввих 
словників, найновіших на той час, та вузько терміноло
гічних, як, наприклад, <<Медицинський -словничою) Ада
менка (Могильов, 1917), <<Російсько-український словнию> 
Вікула (Гадяч, 1918), <<Російсько-український словничок~) 
Дубияка (Кобеляки, 1917) тощо. 

Багато слів випис·ано з художньої літератури, зокрема, 
із творів Марка Вовчка, Ноцюбинського, Васильченка, 
Старицького, О. Левицького, Яновської, Олени Пчілки, 
М. Левицького, Манжури, ХотІ\евича. 6 слова з ранніх 
творів Тичини. Використано також наукові та публіцис
тичні джерела, періодичні видання новішого часу, як 
<<Рабочая газета>) ( 1917 р.), так-ож літописи та архіnпі 
nам'ят:ки. 

Основними достоїнствами словника Яворницького, на 
думку П. й. Горецького, Т. В. Зайцевої, А. А. Москаленка, 
є: докладна nасnортизація слова- після кожного слова 
є точно документована ілюстрація, посилання на дру:коване 
джерело, звідки взято слово, з вказівкою на рік видання, 
сторінку або ж на речення з народної розмовної мови, 
з nосиланням на ·географічні координати- село, nовіт, гу
бернію; наявність значної кільІюсті ле:ксики абстра:ктної, 
технічної і nр.офесійпої, а та:кож тієї, що відображає соці
альну нерівність; nодача наголосів, для іменника- форми 
родового відмінка, для діеслова- інфінітива; при відсут
ності російського відповідника наводиться поширене пояс
нення слова. 

Дослідники, проте, розходяться в оцінці характеру лек
сем. Т. В. Зайцева вважає, що в словнику більшість слів
<<вузькообласні або дуже застарілі, вибрані з архівних 
актів, з літописів Величка і Самовидця та з інших подіб
них джерел» 1• Тієї ж, по суті, думки й А. А. Москаленко, 
який пише, що в словни:ку вміщені <<В своїй більшості 
місцеві діалектні слова>>, а також «деякі арх·аїчні, заста-

1 Т. В. 3 а йце в а. 40 роRів українськоі радлиської лексико
rрафії, стор. 96. 
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р1Л1 слова, виписані з різних пам'ятаю> 1• Загальновжива
них слів у словнику, на думку А. А. Мос:каленка, не більше 
п'яти nроцентів, тому дослідник і відносить словник Явор
ницького до діалектних словників, вважаючи, що він <<є 
цінною працею для діалектологів та істориків українсьної 
МОВИ>> 2• 

В такий спосіб дослідники якоюсь мірою nовторюють 
хибну думку Б. О. Ларіна, який вважав словник Явор
ницького <<словником nівденно-східних діалектів унраіп
ської мови>>, засміченим непотрібними застарілими слова
ми 3, і nідходив до його оцінки з вимогами, як до словнина 
обласних слів. 

Враження про перенасиченість діалектнамами та арха
їзмами словнина Яворницького справді може виникнути 
після читання деяких його сторінок, особливо перших, де 
є зн,ачна кількість застарілих слів з посиланням на архів
ні джерела. Однак при детальнішому ознайомленні з усім 
словником не можна не прийти до висновку, що більшіС·ть 
слів його не з. архіввих актів та книг, а з усної народної 
мови в її живому звучанні. Недарма Яворницький сам 
називав свій словник <<Український словник живої народ
ної мови>>. Часто навіть тоді, Іюли унладач посилається 
па друІюване джерело, поряд дається фраза із живої 
народної розмовної мови, де це слово побутує. В зв'язну 
з цим словник Лворвицьного становить велиний інтерес 
і для фольклориста. 

Правильну думку в оцінці словнина Яворницького, на 
ваш погляд, висловлює П. й. Горецьний. Відзначаючи 
також наявність застарілих слів і використання деяких 
ідеологічно неприйнятих джерел, що в цілому вегативно 
позначилась на словнику, П. Горецький справедливо наго
лошує на тому, що <<найбільше в словнику слів із живої 
вародної мови. Ця лексика, записана в різних місцевос
тях східної Унраїни, дуже різноманітна і цінна тим, що 
вона вперше була внесена в словник із скарбниці народ
ної мови» 4• Далі дослідник твердить, що словник Явор-

1 .А. А. М о с к а л е н к о. Нарис історії української радянської 
лексикографії, стор. 144. 

2 Та 1.1 же, стор. 145. 
3 Б. О. Л ар і п. Принципи укладання обласних словників 

української мови.--:- <<ДіалеRтологічний бюлетень>>, 1956, вип. VI, 
стор. 4. 

4 П. й. Горецький. Історіл унраїнської лексикографії, 
стор. 175. 
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ницького <<був ціпний як сnо]'м ленсичним снла}l;ом, так 
і додержанням, як і в словнику ГрінченRа, правильних 
принципів словникавої роботИ>> 1, і відносить його до <шай
ЗН'ачніших загальномоnних словників 20-х поч. 30-х років>>. 

Поява першого тому <<Словника українсьної мовю> 
Яворницького була важливою лексинографічною подією. 
Словник не втратив наукового значення і в наш час як до
повнення до словника Грінченка. Довго ще він буде також 
цінним посібником для фоль:клористів та етнографів. 

Друкування наступних томів словника припинилося 
(планувалось видати три томи) внаслідок відсутності па
перу. Про це ми дізнаємося з листа Яворницького до 
Рєпіна. 1927 р., надсилаючи художнику перший том свого 
словника, Яворницький писав: <<Печатание <<Словника>> 
началось еще в 1919 году, но приостановилось вследствие 
недостатка бумаги. Материала хватит еще на два больших 
тома, но теперь окоячить его вследствие дороговизньт всего 

в нашей Украйне еще труднее>> 2• Та Яворницький не 
припиняє збирання і упорядкування лексичного матеріалу. 

В нінці 1924 р. вчений складає угоду з Державним 
видавництвом Уцраїни про видання словника (українсько
російсьного) обсягом близько 100 друкованих аркушів. 
Тираж кожного тому плану.вався 50 ООО примірників. Слов
ник повинен -був друт\уватися в Натеринославі, у філії 
Державного видавництва України. Видавництво одержало 
право опублікувати весь цей величезний лексичний мате
ріал і видало Яворницькому частину гонорару (2500 крб.), 
але с.човник так і не вийшов у світ. 

У зв'язку з цим в 1927 р. Яворницький звертається 
до Рєпіна з проханням посприяти йому в надрукуванні 
словника в Фінляндії, де тоді проживав художник. <<Печа
тание нужно начать,- писав Яворницький,- с 1-го тома, 
которЬІЙ я Вам посЬІлаю [и] которьтй уже весь разоmелся. 
Если бЬІ нашелея такой издатель, то я бьт сам привез к 
Вам весьматериали ·вручил 6ьт его издателю>> 3• 

Релін познайомив Яворницького (листовно) з колишнім 
петербурзь:ким нниговидавцем, що жив тоді в Фінляндії, 

1 П. й. Горецький. Історія української лексикографії, 
стор. 175. 

2 Лист зберігається в архіві Академії художеств СРСР в Ленін
граді. Див. пашу публікацію у журналі <(Дніпро)>, 1967, М 1, 
стор. 151. 

3 Там же. 
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Г. М. Бреньовим, який виявив бажання видати словник. 
Однак вчений не згодився піти на умови, запропоновані 
Г. М. Бреньовим, боячись, насамперед, загубити свій мате
ріал. <<Но все же печатать за границей <<Словника» мне 
пе .прийдется по :многим обстоятельствам,......-- nисав він 
Рєnіну,- а главная причина та, что я боюсь потери ори
гинала, которЬІй, при таком печатании, должен пройти не 
двадцать, а дваждЬІ двадцать мьІтарств» 1• 

3 надією на те, що словник усе-таки колись буде ва
друкований й праця його не пропаде марно, завзятець ві 
на мить не припиняв роботи по збиранню лексичвого мате
ріалу. Як видно із його звіту Академії наук про наукову 
працю за першу половину 1925 р., ним тільки за цей 
період записано більше 2000 українських слів (у колиш
ніх повітах: Павлоградському, Оленсандрівському, Бер
дянському) на Катеринославщині та Харнівщині. 

Яворницький водночас валагоджує зв'язки з багатьма 
кореспондентами різних професій, ученими. На ці роки 
припадав його активне листування з відомим етнографом 
і фольклористом Волині Василем Григоровичем Кравчен
ком, що жив тоді в Житомирі і неодноразово надсилав 
Яворницькому до Дніпропетровська лексичний матеріал, а 
танож рідкісні етнографічні видання. В одному з листів 
1928 р. Яворницький повідомляв Кравченку, що з надіс
ланих ним книжок, зокрема із книги <<3 побуту й обрядів 
північно-західвої 'УкраїнИ>>, він взяв дуже багато чого для 
словника української мови. <<Ваша робота як етнографа 
України,- провадив далі Яворницький,- підбурює мене 
спитати Вас, чи не маєте Ви також лексичного матеріалу, 
яким би я міг скористуватись для моrо словника. Янщо в, 
то, будь ласка, поділіться ним зо мною, за ЩО Вам велико 
подякую>> 2• 'У листах до нього Яворницький дякував за 
<<пречудовий словарний матеріаЛ>>. На запрошення Явор
ницького, про що вже йшлося, Кравченко переїхав навіть 
до Катеринослава, жив певний час у вченого і працював 
разом з ним в історичному музеї. 

Одночасно листується Яворницький з учителем 
М. R. Сергієвим (1904-1945), нотрий також, Rрім фоль
н:лорноrо, охоче збирав і надсилав і лексичний матеріал. 
<<Той лексичний матеріал, ЯRИЙ Ви прислали мені в остап-

1 Див. <(Радуга>>, 1967, .N2 10, стор. 160. 
2 ІМФЕ, ф. 15, од. зб. 407, арк. 137. 
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ньому Вашому листі, ц.речудесний. Це дуже" гарпий і ро
зумно освітлений матеріал. Я з великою жагою накинувся 
на нього і. зразу ж завів його у свій словнию> 1,- так висо
ко оцінював учений роботу скромного сільського вчителя. 

Такі стосунки мав Яворницький з багатьма дописува
чами. Та З'бирання матеріалу- ще далеко не все. Над 
кожним словом доводилося багато працювати. Треба було 
насамперед встановити, чи є це слово в інших українсьних 
словниках, а я.кщо є, то з яким значенням, дати йому 
належне тлумачення. Rоли, наприклад, Рєпін у І томі 
словника Яворницького не знайшов потрібного йому слова 
<<нарешті>>, Яворницький пояснював це так: 

<<В моем <<Словнику>> такого слова не должно бьrть. 
Оно есть (<<решта>>, конец, <<нарешті>>, наконец) во всех 
общеизвестньrх украинских словарях Левчен.ка, Пискуно
ва, Гринченка, а в моем <<Словнику>> ему нет места, потому 
что я заношу в него только те слова, которьrх нет ни в 

каких унраинс.ких словарях>> 2• 

Такий принцип відбору ·слів лежав в основі всієї робо
ти Яворницького-ле:ксикографа. 

У кінці 20-х років учений ще більше активізує свою 
лексикографічну діяльність, ставлячи її на ширшу, офі
ційну основу. Про це свідчить складений ним лист-звер
нення із закликом допомогти йому в збиранні матеріалу 
для українського словника. Звернення це, датоване 5 липня 
1928 р., було надруконано в дніпропетровській друкарні 
тиражем 2000 примірників і розіслано в усі кінці Украї
ни. Оскільки воно дуже характерне для лексикографічної 
діяльності Яворницького і великою мірою відображає її 
специфіку, наводимо його повністю: 

<<Вельмишановний collega! 

Для складання українського словника справжньою на
родною мовою, над я:юrм, між іншим, працюю десятки 
літ, мені потрібні всі слова, характерні взагалі для укра
їнсьної лексики, а надто матеріал з вародного гумору, 
фантазії та побуту; оригінальні прізвища (ян дражнять 
nо-вуличному), назви з сільськогосподарської економіки 
та ·технології, назви трав та ліків; слова, що висловлюють 

1 ІМФЕ, ф. 30-2, од. зб. 38, арк. 2. 
2 Лист від 2 квітня 1927 р. Зберігається в Ленінграді в архіві 

Академії художеств СРСР. Див. нашу публікацію · в ; журна;rrі 
«Радуга)>, 1967, М 10, стор. 159-16Q. · 
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чоловічу та жіночу грубість- зневажливість: ганьбу, лай
куt соромt гнів тощо; ласка, милощі, любов, кохання і ін.; 
маловживані слова до хатнього уборуt приJІаддл та зна
ряддя; народна гігієна і все інше, що стосується до люд
ськоі словотворчосrі. 

Зарані, сподіваючись на Вашу ласкавість? дякую і про
шу весь цей матеріал· посилати па адресу: м. Дніпропет
ровське, краєвий музейt площа іRовтневої революції, 2, 
проф. Д. І. Яворницькому. 

3 правдивою пошаною до Вас проф. Д. Яворницький)> 1• 

3 листів Яворницького до українського фольклориста 
й російського літературознавця В. Б. Данилова довідуємо
ся? що на квітень 1939 р. в нього було зібрано 50 ООО слів. 
Це була подвижницька праця, самотужки, з власної ініці-· 
ативи. Вчен·ого ·весь час непокоїла· думка, чи буде надру
кований цей матеріал. <<Тепер осталось у меня на рунах 
50 ООО народньтх слов- цельте пудЬІ научного матеріалу,
писав вінt- но увижу ли я ero в печати, аллах ведает: 
ведь мне 83-й гою> 2• · 

Через рік Яворниць:кий помер. Нау:кові матеріали його, 
_ як свідчать документи, передано в Rиїв у Державну біб
ліотеку АН УРСР (тепер Центральна наукова бібліотека 

- АН УРСР). Словник? за розпорядженням Президії 
АН УРСР, потрапив до Інституту мовознавства АН УРСР. 
Про це свідчить лист дружині вченого С. Д. Яворницькій 
від бібліотеки АН УРСР, датований 14 лютого 1941 р. і 
підписаний директором бібліотеки Михайличенком та 
завідуючою відділом комплентування Грибовсь:кою 3• Про 
те, що словник Яворницького після його смерті опинився в 
Інституті мовознавства, підтверджують й інші документи. 

Почалася війна. Архівні матеріали Академії наук Унра
їни були евакуйовані; вони збереглися, але сліди про слов
ник Яворницького обриваються. Досі його не знайдено 4• 

,; · Лексикографії Яворницький віддав багато сил, енергії, 
зібравши, як свідчить самt для <<УRраїнського словника 
живої народної мовш> 55 ООО слів, яких немає в інших 
~країнських словпикахt що порівняно з чотиритомним 

1 ІМФЕ, ф. 30-2, од. зб. 38, арк. 3. 
2 Тут помилка: треба <<84-й год». Лист від 21 квітня 1939 р.

ІМФЕ, ф. 14-2, од. зб. 4, арк. 17. 
3 Лист зберігається в ІМФЕ, ф. 8-І~2, од .. зб. 78, арк. 2. 
4 Дета~ьніmе про долю словника див. нашу статтю <<Яворшщь

кий-лексикограф>>.- <<Дніпро>>, 1967, .М 1, стор. 152-153. 
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словником Грінченка становить 80 відсотків, і не й.оrо 
вина, що з усього, зробленого ним, лише незначна части
на може поки що прислужитися нашій радянській науці. 

* * * 
Діяльність Яворницького як фольклориста й етнографа 

розвивалась разом з розвитком усієї фольклорно-етногра
фічної науки на Україні. Плюси й мінуси, характерні для 
тодішнього рівня народознавства, притамапні і діяльності 
Яворницького в цій галузі. Проте важливо, що з самого 
початку своєї науRової роботи на противагу тим, хто екеп
тично ставився до можливостей і перспектив народної 
творчості, вчений надава·в великого значення фольклорно
етнографічній науці, яка, тісно пов'язана з іншими су
спільними науками, дає багато для вивчення життя й ду
ховного обличчя народу. 

<< .. .3тпография,- писав він ще 1888 р.,- т. е. наука 
в широком смь1сле о духе, обьrчаях и правах народа, явив
шанея на русской nочве поч·ти па наших глазах, тем не 
менее уже и теперь имеет огромное значение как необхо
димал пособница для всякого, запимающегося развитием 
духа человеческого в той или другой области, того или 
другого народа)> 1• 

У фольклорі Яворницький бачив не тільки неоціпенне 
джерело пізнання історії, сили й могутпості людського 
духу, а й ви.соку поезію. Його захоплювала чарівна прос
тота й безпосередність пародної nісні, дотепність і лако
нізм приказок, щирість тону й переконапня пародних 
переказів, легенд, замовлянь. Пісню учений порівнював 
з дикими польовими, але до о'П'япівпя запашними квітами, 
що зросли на степовому роздоллі і ввібрали в себе багато 
життєдайного сонця. Щоб зберегти весь цей чудовий аро
мат народвої творчості, треба, писав він, оберігати її від 
перекручень, сторонніх втручань і тим більше фальсифі
кації: <<l'rlи повинні всяково пильнувати про ·те, щоб дати 
нашому народові чисту українську пісню)> 2• 

Фольклорпо-етнографічна спадщипа Яворницького ве
лика за обсягом і різнобічна за характером. Вона є цінвим 
набутком нашої науки, нашої культури. 

І Д. 3 в ар ни ц ни й. УмпЬІЙ муж и неразумная жена (Из 
путевой тетради малороссийского зтвографа) .- <<Новости и бир
жевая rазета», (І щоденне видання), 1888, N! 172. 

2 ЦНБ, І, 21 940. 



ПІСЛЯМОВА 

Зібраний, систематизований і проаналізований ма
теріал про життя, творчість та наукову діяльність Явор
ницького не охоплює, звичайно, всього того, що характе
ризує внесок ученого в науку й нультуру нашого народу. 
А проте, гадаємо, все сназане дає досить підстав, аби 
стверджувати, що величезна за обеягом спадщина Явор
ницького в галузі фольклористини і етнографії була не 
тільки для свого часу значною і примітною, а й не :uтра
чає своєї вагомості і сьогодні. Так чи інанmе, а до неї 
авертаються дослідники, черпають звідти немало цінного 
фактичного матеріалу, важливі спостереження, висновки. 

Ясна річ, не все ·зроблене Яворницьким рівноцінне, не 
все витримало іспит часу, дещо з написаного позначено 
обмеженістю світогляду автора, який і сам, до речі, від
чував хисткkть делких своїх концепцій. У кінці ХІХ -
на початку ХХ ст., Rоли Росія, а з нею й Україна вступи
ла в nролетарський період визвольного руху, Яворницький 
співчував боротьбі народних мас, але інколи свідомо під
креслював бажання стати над партіями і не втручатися 
.в політику, виявляв світоглядну обме.женість. І хоч об'єн
тивно вел його діяльність йшла в річищі передових сил, 
у делких працях, насамперед історичних, помітний вплив 

ліберально-буржуазної методології. Зокрема, за героїкою 
запорозьких казанів учений не завжди бачив у Січі :класо
ву нерівність, е:ксплуа•тацію. 

І все ж велика заслуга Яворницького насамперед у 
дослідженні життя запорозьких козаків. Він вперше широ
ко, грунтовно, із залученням багатого архівного матеріалу, 
свідчень старожилів, вародних переказів, топонімічних 
даних дослідив Запорозьку Січ, її історію та роль, яку 
вона відіграла не тільки в боротьбі з зовнішніми ·ворога
ми, а й 11середині країни своїм укладом життя як <<козаць
ІЩ республіка>>. Правильно, з прогресивних позицій він 
дививел також на останній період існування Запорозької 
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Січі та її знищення царизмом. Історичні праці його, прой
няті живим співчуттям і любов'ю до предмета дослідження, 
велитюю мірою побудовані на основі матеріалів, я:кі він 
прИ'дбав під час археологічних, етнографічних, фольклор
них пошуків. Дослідник часто покликається Б своїх істо
ричних твердженнях на ІІародні спогади, фольклор, хоч не 
завжди В'важає їх за беззастережну істину. · 

Прогресивні погляди Яворницького на історію запоро
зьких козаків, гайдамацький рух протистояли поглядам 
таких істориків, як Скальковський, Куліш, Соловйов та ін. 

Багато енергії відда.в Яворницький і ·виявленню, рОЗ·· 
шифровці та видрукуванню архівних документів з іеторії 
України та Запорожжя- <<Сборнин. материалов для исто
рии запорожеких казаков>>, <<Источни:ки для истории запо
рожеких козакою> (2 томи), <<До історії степової Україню> 
тощо, які всі без винятку видані ним власним коштом. 

Яворницький був пашщм: популяризатором життя та 
боротьби запорозь:ких :козаків серед широ:ких верств насе
лення, серед творч9ї інтелігенції. Його публічні лекції [Іро 
ЗапороЖжя спрямовуваJrись на. те, щоб слава козаць:ка не 
забувалась в народі, щоб вільнолюбиїсть коза:ків, їх зви
тяги в боротьбі з ворогом примножувались. Недарма лек
ції Яворницького нерідко заборонялись, а ділльність вче
ного переслідув~шась царизмом. 

Белину у вагу nриділяв Яворницький виявленню та 
вивченню різних археологічних пам'ято:к- пам'яток сивої 
давнини, цих німих свідків далекого минулого життя 
наших предків. <<Земля наша так велика и так обильна 
велкого рода памятникамп стариньІ,- nисав він,- что тут 

нужпЬІ не десятки, а сотни, даже тьІслчи сил, и сил друж

нмх, согласнЬІх, направленннх кодной сознатеJrьной цели, 

чтоб ·зачерпнуть хоть ковш водьІ из целоrо, необозримого, 
беснрайнего и бездонного морю> 1• 

Майже все своє життя вчений провів у мандрівках -
ІюшуRах архівного, етнографічного, фольRлорного, архе
ологічпоІ'О матеріалу. Любов до рідної землі, її історії, 
народу спону.кала його пішRи обійти всю УRраїну. Вели
кий ентузіаст і трудівниR зібрав чимало археологічних 
пам'яток, записав з уст простого народу багато пісень, 
при!\азок, прислів'їв, народних афоризмів, слів. Усе це 
робилося з власної ініціативи, на власний кошт, з вели-

І <<Исторический вестнию>, 1891, поябрь, стор. 441. 
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ними матеріальними труднощами. <<Мне приходилось,
писав він,- возвращаться с меета своих поис:ков не только 
без денег в кармане, но и петком и чуть ли не без 
платью> 1• 

Багаті життєві спостереження, посТІние спілкування 
з народом були вдячни~ матеріалом і для написання 
художніх прозових творів-повістей і оповідань, цінавих 
за своєю проблематикою. Яворницьний намаганея в міру 
свого хисту продовжувати ·традиції прогресивної літера
тури- Панаса Мирного, І. Нечуя-Левицького, М. Гоголя. 
Пробував свої сили він і як поет. Популярною свого часу 
була його збірка поезій <<Вечірні зорі>>, що вийшла двома 
виданнями. Тематика його віршів неширока, часом навіть 
:камерна, соціальний мотив звучить у них не завжди вираз
но. На поезії Яворницького особливо позначився вплив 
народної пісні та творчості Шевчен::ка. 

НемаJю ·років копіткої, подвижни:ць::кої праці віддавав 
Яворницький і унраїнській ленсикографії. Вченим аібра
но близьно 60 тисяч слів, не зафіксованих попередніми 
леІ~сикографами. Але видати весь той матеріал Ііе пощас
тило. В роботі лексинографа Яворницький дотримувався 
правильних принципів словниконої роботи. 

Яворницький був фактичним засновником, а згодом і 
багаторічним нерівником Rатеринославсь:коrо (тепер Дні
пропетровсь:кого) історичного музею, яиий нині заслуже
но носить його ім'я. Його історично-етнографічний та архе
ологічний музей ·вважався водночас і найбільшим зібран
ням ;запорозь:ких реліквій. Тут тіль::ки одних запорозь·ких 
люльок налічувалось декілька сот, не говоримо вже про 
різні атрибути війсьІювого та домашнього життя коза:ків, 
архівні документи, художні ::картини і т. ін. Феноменальне 
уміння Яворницького розmуRува-т:и, збирати унікальні 
запорозькі речі виRликало подив і захоплення у сучас
ників. Не тільки науковими працями, а й речовими доRа
зами Яворницький рес·таврував Запорожжя із далекого 
минулого. Жаль тільІ{И, що багато старожитностей 
загинуло. 

Визначне місце посів учений і в українській фолькло
ристиці та етнографії. Першою поважною працею тут слід 
назвати двотомне <<Запорожье в остат:ках стариньІ и пре-

1 Бібліотенn СРСР ім. В. І. Леніна, відділ рукописів, ф. 178, 
М 8304, од. зб. 25. 
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даннях народа», в якому на основі народних оповідань, 
переказів, nісень відтворено окремі сторінки із життя і 
бойових подвигів запорозьких козаків. 

Наступна велика фольклорно-етнографічна праця
<<По .следам запорожцев» також містить багато народо
знавчого матеріалу. Саме наявність українсьRого тексту 
(бо фольклор Яворницький подавав, за ·невеликими ви
нятками, мовою оригіналу) була приводом до ·затримки 
обох праць. 3 книги «По следам запорожцев» цензурою 
вилучено дві антирелігійні Rазки. Обидві названі праці, 
як і збірка <<МалороссийсRие народвьш песни, собраннЬІе 
в 1878-1905 гг.>> та вел подальша діяльність вченого 
в цій галузі, позитивно . оцінені відомими фахівцями-фоль
клористами. 

В силу історичних умов східна частина України 
з фольклорно-€тнографічного погляду була пайменше ви
вчена. Яворницький фактично перший в комплексі почав 
глибоко досліджувати предмети матеріальної і духовної 
культури народу цієї частипи України. Аналіз його фоль
клориетично-етнографічної діяльності дає підстави твер
дити, що вона протікала в руслі кращих демократичних 
традицій вітчизняного народознавства. Зібраний учепим 
великий фольклорний матеріал в цінним першоджерелом 
длл вивчення фольклорного процесу на Україні в кінці 
ХІХ - першій третині ХХ століття. Він допомагає кра
ще пізнати фольклорні жанри, що побутували в той час, 
тематику, побут і культуру народу. 

Наукова, громадська та культурна діяльність Явор
ницького - яскравий приклад дружби двох культур -
російської і української. Вчений підтримував широкі ·зв'яз
ни з українськими і російсьними діячами науки, літера
тури, мистецтва, листувався ·з М. Лисенком, М. Коцюбин
ським, Б. Самійленком, М. Струнніковим, М. Самокишем, 
М. Кропивницьким, П. Сансаганським, Б. Грінченком, 
Д. Красицьким, Остапом Вишнею, М. Старицьким, І. Нечу
єм-Левицьким, був добре знайомий з Лесею Українкою, 
В. Стасовим, М. Микешиним, неодноразово зустрічався 
з Л. Толстим, дружив з М. Телеmовим, В. Гіляровським 
та ін. Особливо задушевною була у нього дружба з І. Рєпі
ним. Яворницьному взагалі не була властива національна 
замкнутість. 

Гідна подиву невтомність і самовідданість ученого, який 
все своЄ життя присвятив науці і :культурі свого народу. 
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<<Душу свою віддай, а трудись, працюй>>,- таким був його 
девіз. Таним постає Яворниць:кий і в спогадах М. Риль
ського, і в пам'яті всіх, хто з пим ·зустрічався. 

Спадщипа Яворницького належить до нращих надбань 
культури минулого нашого народу. Завдання радянської 
історичної та філологічної науки - належно, критично ви
вчити і осІюїти її. Зараз Інститут історії АН УРСР готує 
до перевидання вибрані історичні праці Яворниць:кого 
в чотирьох томах. Давно уже па часі і перевидання :кра
щих художніх творів ·та видання фольклорно-етнографіч
них матеріалів ученого й письменника. 

Яворницький орав цілину на всіх ділянках української 
культури, і найбільше його хвилювало, щоб праця та не 
пропала марно, не заросла полином, а зпайшла самовід
даних своїх продовжу·вачів. 

1960-1968 
Дпіпропетровсьl'і, -Київ 



, РЕЄСТР · ДРУКОВАНИХ ПРАЦ~ Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО 

Частина фольклорно-етнографічних праць Д. І. Лворницьного 
вперше зафінсована Борисом Грінченком у його бібліографічно
му покажчину <<Литература украинского фольnлора с 1777 года>> 
(Чернигов, 1901). Цей же перелік з деякими доповненнями вміще
но і в довідниr<у Олександра Андрієвсь:кого <<Бібліографія: літера
тури з у:ираїнсь:иого фольклору. Т. І>> (У Києві, 1930). Загальний 
реєстр праць Яворницьного вперше зроблено тільl\и 1913 р. в ка
теринославському часописі <<Дніпрові хвилі>> (1913, М 10, стор. 
166-168). Він складався: з двох розділів (наукові праці, розвідня 
і матеріали; красне письменство і твори популярні) й був дуже 
неповний- всього 71 одиниця:. В бібліографії 1929 р., складеній 
за допомогою Яворницьного, вміщено не тіль:ии праці вченого, 
а й широ:иу літеуатуру про нього. (Див. <<Бібліографічний понаж
чик праць професора Дмитра Івановича Яворницького ( 1883-
1928) >> . в :книзі «Дніпропетровсьв:ий краєвий історично-археологіч
ний музей. Збірник.» Т. І. 3а головною редакцією професора 
Д. І. Яворницького. Дніпропетровсьне, 1929, стор. 261-272). Цей 
покажчик налічує вже 156 праць Яворницького. Проте і він не 
охоплює повністю всіх джерел, часом містить неточні назви та 
їх ноординати. Багато чого Яворницьний не пригадав, давав по 
пам'яті, янаелідон чого вкрались фактичні помилки, які, на ;наль, 
перенесені і в бібліографію 1969 р., у1шадену І. Гапусенном (про 
неї вже йшлося: раніше), що налічує 135 праць Яворницьного. 

Нами виявлено значну кільність праць вченого, не зафіксо
ваних у жодному із бібліографічних покажчиків. Одначе і проnо
нований реєстр (210 праць) не претендує на абсолютну вичерп
ність. Очевидно, з часом виявляться ще нові роботи, особливо ті, 
що написані в Середній Азії. 

Реєстр подається в хронологічній послідовності, аа першодже
релами. Праці, з якими не пощастило ознайомитися <<de visш>, по-
значені зірочною (*). · 

[Зваршщкий Д. И. Песни из ХарьковсІюй губернии].- D 1ш. 
М. Халанс1шй. ОбразцЬІ вародного rовора южной части Rурской. 
и северной-Харьковекай губернии. Песни сообщенЬІ из Курской 
губ. г. Зиборовским, учителем народного училища, из Харьков
екай- студентом университета г. Зварпицким.- <<Русский фило
логический вестнию>, издаваемь1й под ред. А. И. Смирнова. Т. 
VII. Варшава, 1882, стор. 78-85, та окрема відбитка, Варшава, 
1883. 

Звариицкий Д. И. Топографический очерк 3апорожья: ( отрьшои 
из сочинения). Окремі відбитки і а <'Харьновсних губернсних ведо
мостей>>, 1883, 1 + 32 с. 

Зварн,ицкий Д. Жизнь запорожених нозююв по раееназу con-
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ременника-очевидца.- «Киевская старина>>, 1883, т. VII, ноябрь, 
стор. 497-510. 

[Дмитрий Иванович Зварницкий]. Письмо в редакцию [газе
ТЬІ <<Днепр>>).- <<Днепр>> (Екатеринослав), 1884, 10 августа, .М 91. 

[Зварницкиrй Д. И.J. О запорожеких козаках. 1-я публичная 
лекция Д. И. 3варницкоrо.- <<Днепр», 1884, 27 апреля, М 47, стор.1,2. 

[Зварницкий Д. И.], О запорожсІШХ козаках. 2-я публичная 
лекция Д. И. 3варницкоrо.- <<Днепр>>, 1884, 29 апреля, .N2 48, 
стор. 1; 6 мая, .М 51, стор. 1, 2. 

[Зварницкий Д. И.]. О запорожеких козаках. 3-я публичная 
лекция Д. И. 8варницкого.- <<Днепр>>, 1884, 9 мая, .N'2 52; 11 мая, 
.N'2 53. . 

[Зварницкий Д. И.]. О запорожеких козюшх. 4-я лубличная 
лекция Д. И. 3варницкого.- <<Днепр>>, 1884, 13 мая, .М 54, стор. 1; 
16 мая, .N'2 55, стор. 1. 

* Звnрницкий Д. И. Поездка на Запорожье.- <<Харьковский ку
рьєр>>, 1884 (номера не встановлено). 

9варницкий Д. И. Число и ,порядок запорожеких Сечей.- <<Ки
евская старина>>, 1884, т. VIII, апрель, стор. 589....,...608. 

Зварницкий Д. И. Топографический очерк Запорожья.- <<Ки
евская старина>>, .1884, т. VIII, май, стор. 33-54; т. ІХ, июнь, стор. 
177-200; т. Х, июль, стор. 392-422. 

Зварницкий Д. И. Число и порпдок запорожеких сечей с топо
графичесним . очерком Запорожья. Соч. Д. И. Зварницного. Изд. 
ред. «Киевсной стариньп>. Типография Г. Т. Rорчан-Новицкого. 
R., 1884, 20+ 76 с. 

Зварницкий Д. Письмо в реданцию.- <<ХарьковСІше ведомостИ>>, 
1884, 20 октября. (Про те, що археологічні розкопки в багатьох 
випадках ведуться ненауково). · 

Зварницкий Д. И. Запорожекал пещера над Днепром.- <<Киев
ская старина>>, 1885, май, V, стор. 167-170. 

Зварницкий Д. И. Археологичесние раснопни. 1. Расношш · 
нургана <<Мухина ropa>>. 2. Раскопка нургана в д. Вороной.
<<Rиевская старина>>, 1885, август, т. ХІІ, стор. 707-727. 

Зварницкий Д. И. Археологические раскошш. Типография 
Г. Т. 1\орчак-Новицного·. R., 1885, 21 с. 

Зварницкий Д. И. Переправа через днепровсние пороги. (Из 
<<Поездки по запорожеким урочищам>>). Типография П. Францева. 
Одесса. 1885, 18 с. 

Зварн·пцкий Д. И. Остров Хортица на рене Двепре. (Из поездки 
по запорожеким урочищам).- <<Киевская старина>>, 1886, т. XIV, 
нп. І, стор. 41-90, та окрема відбитна. 

Зварницниrй Д. И. [Передмова до поеми Т. Шевченка <<Гайда
маки.>>].- в кн. ИллюстрироваННЬІЙ Кобзарь. т. r. Шевченно. Гай
да~ІаКИ. Издание, иллюстрированное художником А. Г. Сластеном. 
К малорусекому тексту приложен перевод Н. В. Гербеля. Типо
графин А. С. Суворина. С.-Петербург, 1886. 

Зварницкий Д. По поводу ІшртинЬІ художника С. И. Василь
.ковскоrо.- <(J\иевсная старина>>, 1886, т. XIV, япварь, стор.184-187. 

* Зварницкий Д. И. Отчет о поездке на Запорожье. - <(Харьков
СІШЙ курьер>>, 1886 (номера не встановлено). 

Зварницкий Д. И. АрхивнЬІе материальІ для истории Запо
рожья.- «Киевская старина>>. 1886, т. XV, июль, стор. 520-536. 

Зварницний Д. И. АрхивнЬІе материалЬІ для истории Запо-
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роЖья. Д. И. Зв~tрницкого. Изд. ред. «Киевской стариньr». Типо~· 
графил А. Давиденко. К., 1886, 1 + 17 с. 

Зварницкнй Д. И. Через днепронение пороги.- <<Новости и бир
жевая газета», СПб., І ежеднеиное издание, 1886, 11 декабря, .М 341; 
12 декабря, М 342. 

Зварпицкий Д. И. Последний коmевой атаман Петр Ивановиq 
Rа.ІJньrшевский. Типаграфил А. А. Нарасева. Новочеркасск. 1887! 
15 с. Відбитка із ж. «Дою> за 1887 р. ' 

Зваршщкнй Д. И. Первьrй Екатеринославский rубернатор.
<<Исторический вестнию>, 1887, июпь, т. XXVIII, стор. 630-638. 

ЗварнІІцкий Д. И. МоrилЬІ двух коmевьrх атамаНQВ.- <<Истори
чесний вестник»; 1887, июль, т. ХХІХ, стор. 122-129. 

3варн·ицюrй Д. И. Переправа через Днепронекие пороги. Опи
сание пути по Днепру от Екатеринослава до Александровсl{а.
«Исторический востпик», 1888. 1 (январь), стор. 187-200. 

Зварпицкий Д. И. Дикий монах.- <<Екатеринославские rуберн
с:кие ведомостИ>>, 1888, часть неофициальная, М 41. (Надруковано . 
також у <<Новостях ... >>). 

Зварпицкий Д. И. УмиьІЙ муж и перазумнал жена. (Из путе- ~ 
ной тетради малороссийс:коrо зтноrрафа) .-<<Новости и биржевая ~! 
газета>>, І ежеднеиное издание, 1888, 24 июня, М 172. · 

Зварпицкий Д. И. Как в старину nеределЬІвали старЬІх людей 
в молодьrе. (Народное предание).- <<Исторический вестнию>, 1888, 
август, VIII, стор. 374-379. · 

Зва-рпицкuй Д. И. Сборник материалов для истории запорож
еких козаков. Тиnоrрафия И. Н. Скороходова. С.-Петербурr, 1888, 
ХІХ+248 с. 

Зварн·ицкий Д. IJ. Запорожье в остатках старинЬІ и преданилх 
народа. С 55 рисуннами и 7 планами. Часть І. Изд. Л. Ф. Панте
леева. Типографил Н. А. Лебедєва. С.-Петербурr, 1888, ІІІ+ І +294 
с. 3 ілюстр. 

Зварпицкий Д. И. Запорожье в остатнах стариньr и nреданиях 
народа, с 55 рисунками и 7-ю nланами. Часть 11. Издание Л. Ф. Пан
телеева. Типоrрафия Н. А. Лебедєва. С.-Петербурr, 1888, 257 с.+ 
+ 1 карта. 3 ілюстр. 

Зварницкий Д. И. Иван Максимович Синельников, периЬІй 
Е:катеринославсний правитель (1784-1788 гг.).- <<Е:катерипослав
ские rубернские ведомости~>. 1889, часть пеофициальвая, 28 янва
ря, .N'2 8, стор. 53; 1 февраля, J\12 9, стор. 60-61; ;N2 11, стор. 73, 74. 

Зварницкий Д. И. Замечательная страница из истории запо
рожених коза:ков.- <<ЕRатеринославс:кие губернские ведомости~>, 
1889, часть неофициальная, 10 июня, М 45, стор. 296, 297; 14 июня, 
М 4G, стор. 305, 306; 17 июня, М 47, стор. 313, 314. 

Зварницкий Д. И. R истории края.- <<Енатеринославские rу
бернс:кие ведомости~>, 1889, часть неофициальнал, 8 июля, М 53, 
стор. 4. 

[Зварн·иц•шй Д. И.]. Скифс:кая ~нертвенная чаша в музеє j 

А. Н. Полл.- <<Енатсрипославс:кие губернс:кие ведомостю>, 1889, 
М 54, стор. 4. 

Зварницкий Д. И. R истории края.- <<Екатеринославсние гу
бервские ведомостю>, 1889, часть неоф., 26 июля, .N2 58, стор. 4. 

Зварницкий Д. И. К истории края.- «Екатерипославские rу
бернские ведомости», 1889, часть пеофициальная, 20 сентября, 
.N'2 7 4, стор. 4. 
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Зварницкий Д. И. Легенда... созданная по поводу появлення 
тяжель1х :шидемических болезней.- <~Екатеринославские губерн
ские ведомости», 1889, М 159. 

[Еварницький Д.]. Ян стрічали запоролщі Новий рік. (3а 
Д. Евариицьким nодав В. Січовик).- <<3оря» (Львів), 1889, М З, 
стор. 44-46. 

Зварницкий Д. И. Письмо в редакцию.- <~Енатеринославсние 
губернские ведомостю>, 1889, часть неофициальная, .М 24, стор. 159. 

Зварницкпй Д. И. О каменнь1х бабах.- «Екатеринославские гу
бернские ведомостю>, 1889, часть неофициальная, 27 сентября, .М 76, 
стор. 2,3. 

Зварницкий Д. И. ВЬІбор войсковой старmинь1 у запорожеких 
козаков.- <~Енатеринославские губернские ведомости», 1889, часть 
неофициальная, 22 марта, М 23, стор. 153, 154; 25 марта, .М 24, 
стор. 159, 160; 29 марта, М 25, стор. 165, 166. 

* Зварвицкий Д. И. О домашней жизни запорожцев.- <~Харьков
ский курьер>>, 1889 (номера не встановлено). 

Зварющкий Д. И. Атаман Антон ГоловатЬІЙ. СПб., 1889. 
Зварвицкий Д. И. Село ЛЬІчково, Новомосковского уезда.

<<Екатеринославсние губернские ведомости>>, 1889, часть веофици
альная, 5 августа, .М 61, стор. 3. 

Зварнпцкий Д. И. Раскопка нургана в д. Богодар, Екатерино
славской губернии, Александровекого уезда.- <<Екатеринославские 
губернс:кие ведомостю>, 1889, часть неофициальная, 24 мая, .N2 40, 
стор. 265. 

ЗварИІщкий Д. И. Историчесная справ:ка. К биографии осно
вателя черноморского войс:ки А. А. Головатого.- <<Новости и бир
жевая газета>>, І ежедневное издание, 1889, 15 ноября, .М 315, стор. 2. 

Зварницкий Д. И. Где девзлись запорожс:кие войсковЬІе клей
водЬІ.- <<Историчесний вестнию>, 1889, ноябрь, т. XXXVIII, стор. 
394-403. 

Зва·рницкий Д. И. Очерки по истории запорожених коза:ков 
и Новороссийского края. С.-Петербург, 1889, П + 195 с. 

Зварницкий Д. Скифскал жертвеннан чаша.- «Исторический 
вестник», 1889, март, т. XXXV, стор. 720-722. 

Зварницкий Д. И. Илья Муромец в перес:казє малороссийс:кого 
слепца.- «Новости и биржевая газета>>, І ежеднеиное издание, 
1889, 21 апреля, .N2 108, ·стор. 2; також: <~ Киевеное слово>>, 1889, 
25 апреля, М 659, стор. 2; «ЕлисаветградсRий вестни:к», 1889, 
.N2 92; «Беседа>> (JІьвів), 1889, М 14. 

Зварвицкий Д. И. Дурному ни в людях, ни дома. (УмнЬІЙ 
муж и неразумная жеца) .- <<Екатеринославс:кие гу бернсние ведо
мости», 1889, часть неофициальная, 2 августа, .М 60, стор. 1-3. 

Зварвицкий Д. И. Прис:каз:ка до нюхарей.- <<Екатеринославс:кпе 
губернс:кие ведомости», 1889, часть пеофициальная, 12 августа, 
.М 63, стор. 2,3; Також: <<Елисаветградский вестнию>, 1889, .М 182. 

[Зварницкий Д. И.] Rак петречали запорожение Ішза:ки НовЬІй 
гоД.- <<Одессний вествию>, 1889, 6 января, стор. 2. 

Зварницкий Д. И. О раскопках в м. Котов:ке.- <<Историчесний 
вестник», 1889, т. XXXVIII, стор. 239. 

Зварн·ицкий Д. И. ДвадцатисемимиллионнЬІй клад.- <<Е:катери
нославсІше губернские ведомостИ>>, 1889, 17 июня, .М 47, стор. 314, 
315. 

Зварвицкий Д. И. Из поеадки по бьІвши:м запороженим вла-
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дениям (3тнографический очерк).- <<Екатерnнославсние губернские 
ведомостИ>>, 1889, часть неофициальнал, 24 июня, .N'2 49, стор. 
326-328. 

*. Зварницкий Д. И. Вариант песни о ІіармашоІ{е.- <<Екатерино
славские губервские ведомостИ>>, 1889, М 63. 

[8варкпцний Д. И.] СудЬІ, наказания и казни у запорожеких 
нозаков. Статья Д. И. 3варницкого.- <<Енатерююславские губерн
ские ведомостю>, 1889, часть неофициальная, 16 декабря, М 99, 
стор. 2,3; 20 декабря, М 100, стор. 2,3. 

Зварницкий Д. И. Из записной ··Книжки малорусского зтно
графа (заговорЬІ).- <<Екатериносдавские губернские ведомости», 
1890, часть неофициальпал, 2 июня, М 43, стор. 4; Також: <<Харь
ковские губернские ведомостИ>>, 1890, М 143; <<Новости ... >>, 1890, 
.N'2 144; «3тнографическое обозрение>>, 1890, lV, стор. 199, 200. 

Зварницкий Д. И. Из записной книжки малорусского зтногра
фа.- <<Новости и биржевая газета>>, І ежедневное издание, 1890, 
28 мая, М 144, стор. 2. 

Зварницкий Д. И. Публичнь1о ле1щии по археологни России. 
Типография И. Н. Скороходова. С.-Петербург, 1890, 74 с. 

Зварницхий Д. И. КаменнЬІе бабь1.- <<Исторический вестнию>, 
т. XLI, июль, 1890, етор. 184-194. 

Зварницкий Д. Музей А. Н. Поля.- <<Исторический вестнию>, 
1890, т. XLII, денабрь, стор. 794-798. 

Зварницкий Д. О найденньтх запорошс1шх ладках.- <<Екатерино
славские rубернские ведомостю>, 1890, часть неофициальнал, 25 ап
реля, М 32, стор. 4. 

Зварницхий Д. И. <<Араповский плаю> г-на Егорова.- «Екате
ринославские губернские ведомости», 1890, часть неофициальная, 
28 апреля, М 33, стор. 4. 

Зварницхий Д. И. Памяти Александра Николаевича Поля.
<<ЕкатеринослаосІше губернские ведомостю>, 1890, часть неофици
альная, 28 июля, .N'2 59, стор. 1. 

Зварницкий - Явориицк.ий Д. И. К истории края.- <<Екатерино
славские губернские ведомостИ>>, 1890, часть веофициальІfая, 17 фев-
раля, М 14, стор. 4. · 

[Зварницвий Д. И.] Из села Николаевки.- <<Новости и бирже
вая газета>>, І ежедневное издание, 1890, 23 августа, .N'2 231. (В при
мірнику, -що аберігається в ЦНБ у Rиєві, під цією статтею руною 
ЯворницькогО' написано <<д. 3>>.). 

Зварницкий- ЯворницюІЙ Д. И. Вольности запорожеких хоза
ков. Историио-топографический очерк. Типография И. Н. Скоро
ходова. С.-Петербург. 1890, стор. 1+384+3 карти. 

Зварницкий (Яворницкий) Д. И. Церковное устройства у за
порожских коааков.- <<Екатеринославские губернские ведомости», 
часть пеофициальная, 1890, 4 авrуста, М 61, стор. 2,3; 18 августа, 
М 65, стор. 2,3; 5 сентября, М 70, стор. 2,3; 19 сентября, М 74, 
стор. 2; 22 сентября, М 75, стор. 2,3; 29 сентября, М 77, стор. 2,3; 
6 октября, М 79, стор. 2,3; 13 октября, М 81, стор. 2,3; 20 октября, 
М 83, стор~ 2,3; 27 октября, М 85, стор. 2, 3. 

Зварницкий Д. И. Народная легенда о происхождении водки.--
<<Новости и биржевая rазета>>, І ежеднеиное издание, 1891, 6 марта, 
.N'2 65, стор. 2. · 

Звариицкий Д. И. По поводу рецензии книrи <<Вольности запо
рожеких І\оаакоn}>.- <<Киевская старина>>, 1891, апрель. 
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3Щ1рниц:кий Д. Раскаnки курганов в бассейпе рек ОрелЬІ и Сама
рЬІ.- <<Исторический вестниюS, 1891, ноябрь, т. XLVI, стор. 440-449. 

Зварницкий Д. И. История запорожеких казаков. Т. первЬІЙ. 
С 22 рисуннами. Типаграфил И. Н. Снороходова. С.-Петербург, 1892, 
УП+542 с. 3 ілюстр. 

Яворницький Д. І. Збройна сила і бойові сnособи запоріжців 
(стаття). Подав Домонтарь.- «Левада». Літ. збірник. Видав Василь 
Лунич. Коштом тов. <<Просвіта>>. 3 друк. т-ва ім. Шевченка. Львів, 
1892, стор. 58-65. 

Зварвицкий Д. И. История села Фалеевки-Садовой Херсонекой 
губернии и уезда. Издание Николая Николаевича Комстадиуса. 
Типаграфин И. Н. Скороходова. С.-Петербург, 1892, 2+98 с. 

Зварниц~ий Д. И. Н. вопросу о начале rорода Ташкента.- «Тур
кестанские ведомостИ>>, 1892, 21 июля, .М 29. 

Зварницний Д. И. Rоллекция древностей Акрама Аскарова.
<<Туркестанские ведомости>>, 1892, 4 августа, .М 31. 

Зварницкий Д. И. Когда стали собирать древности n России.
<<Туркестанские ведомостИ>>, 1892, 18 августа, .М 33. 

Зварницкий Д. И. R вопросу о народности и значении слова 
сарт.- <<Туркестансние ведомостИ>>, 1892, 8 ноября, М 44. 

Зварпи.цкий Д. И. Путеводитель по Средней Азии от Баку до 
Ташкента в археологическом и историчесном отношениях. Типо
графил наследниноn С. И. Лахтина. Ташкент; 1893, 1+П+199 с.+ 
+ З :карти. · 

Зварницкий Д. И. R истории края.- <<Екатеринославские гу-
бернсние ведомостИ>>, 1893, М 1-'-4. . 

Профессор Д. И. Зварницкий. О сартах.- <<Окраина», 1893, 
11, 18 июня. 

ІІС Зварницкий Д. И. Что значИт слово «Сарт>>.- <<Окраина>> (Са
марканд), 1893 (номера пс nстановлено); порівн. <<Русское слово>>, 
1901, .м 301. 

* Зварницкий Д. И. Влияние Востока на древнерусскую 
жизнь.- <<Окраина>>, 1893 (номера не встановлено). 

* Зварницкий Д. И. Тизюк-и-Тимур (автобиография Тамерла
на).- <<О:краина>>, 1893 (номера не встанов.цено). 

* Звариицкий Д. И. О находке автобиографии Тамерлана. -
<<Окраина>>. 1893 (номера не встановлено). 

Зварвицкий Д. И. К вопросу об учрежденпп в Самарнанде му
зел древностей.- «Окраиню>, 1893, 28 июля, .М 86. 

* Зварницкий Д. И. Саардабь1 в Голодной степи . ..:..:;. <<Окраина>>, 
1893 (номера не встановлено). 

* Зварпицкий Д. И. По поводу рукописи истории Средней Ааии 
Саттар-Хана.- <(Окраина>>, 1893 (номера не встановлено). 

Зварпицкий Д. ЦерковНЬІе памятники Запорожья.- <<Истори
ческий вестнию>, 1893, июнь, т. 52, стор. 770-782. 

[Д. И. Зварницкий]. Древние самаркандские мечети в описа
виях Д. И. Зварницкого.- «Окраина>>, 1893, 9, 12, 14 июля. 

Д. Я. Поездка министра путей сообщения на Днепронекие по
роги.- <<Новости и биржевая газета>>, І ежеднеиное издание, 1894, 
9 онтлбря, .М 278, стор. 2. 

Звариицкий Д. И. Иван Дмитриевич Сирко, славнь1й коmевой 
атаман войска запорожекого низовь1х казаков. Типаграфил 
И. Н. Скороходова, СПб., 1894, 163 с. 

[Зварвицний Д.] Чем побеждал Александр 1\1акедонсний своих 
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врагов. Предание, зnписанное Д. И. Зварницким в Средней. Азии, 
n Го.тrодной степи, между р. Дшизаком и р. СьІр-Дарьей от ниргиза 
1\алдарбая.- <<Новости и биржевая газета>>, І ежедневное издание, 
1895, 7 лнварл, М 7. 

Зварвпцкий Д. Орошение Мургабеного государева имения.
«Новости и биржевая газета)>, І ежедневное издание, 1895, 10 мая, 
М 127, стор. 1. 

Зварницкпй Д. И. По Средней Азип. Характеристики и сбли
женИя. (Из записной кпити зтноrрафа) .- «Новости и биржевая 
rазета>>, І ежедпевное издапие, 1895, 20 июня, .М 167. 

Зварниц:кий Д. И. История запорожеких козаков. Т. второй. 
Типаграфил И. Н. Скороходова. С.-Петербург. 624_ с. + 1 карта. 

Зварницкий Д. И. И. М. Синельникон перед судом истории.
<<Историчесний вестпию>, 1896, lV. 

Зварнпцкий Д. И. Село Rрасиловка, Черниговской губ.- <<Но
вости и биржевая газета>>, І ошедпевное издание, 1896, 15 июля, 
.М 193, стор. З. 

Зварнпцкий Д. И. По низовью Днепра. (Из путевЬІх записок 
южнорусскоrо археолога).- «Новости и биржеnал газета>>, І ежед
невное издание, 1896, 26 августа (7 сентября), .М 2З5, стор. 2. 

Зварницкий Д. И. Глаnнейшие моментЬІ из истории запорож
екого козачества. (Пробнал ле1щия, читаиная в Императорском: 
Московском университете 5 ОІ\тября 1896 года).- <<Русская мЬІсль>>, 
1897, нн. 1, стор. 99-115. 

[Еварницький Д.] Лист Д. Л. Мордовцю, виголошений на юві
лейному свлті в Петербурзі. Подав Ц. Білило.- <<Зорю>, (Львів}, 
1897, (січень,) М 2, стор. 25. 

Зварницкий Д. И. Предапие о трех погастах Владимирекой 
губернии.- <<С.-Петербурrские ведомостю>, 1897, 17 февраля, М 47,· 
стор. З. 

Зварuицкий Д. И. ЗабЬІтая коллекции древностей.- «Екатерино
славские rубернские ведомости», 1897, 10 денабря, .М 267, стор. 2,З. 

Зварвицкий Д. И. История запорожсRих 1\озаков. 1686-1734. 
Т. третий. Типоrрафия П. И. Бабкина. С.-Петербург, 1897, стор. 
1+1V +646. 

3варницкий Д. И. Слепой баян Фома Провора.- <<Екатерино
славские губернские ведомостИ>>, 1897, М 9З. 

Зварвицкий Д. И. Извлечение из отчета Д. И. 3варницкоrо о 
раснопках, произведенньІх им летом 1897 r. близ села Михайлово
Апостшюва, Херсонекой губернии и уезда, 5 с. 

Зварницюrй Д. Присказна до нюхарей.- <<Складка» (альманах), 
СПб., 1897, стор. 116-121. 

Зварвицкий Д. Поездна на пепелище ЧертомлЬІцкой Сичи.
<<Складка>>, СПб., 1897, стор. 158-184. 

Зварвицкий Д. И. Свят:ки в Малороссии.- <<Детское чтение>>, 
1898, М 1, стор. З6-46. 

Зварницкий Д. И. Последам запорожцев. Типо-литоrр. и фотот. 
П. И. Бабнина. С.-Петербург, 1898, З24 с. 

Зварницкий Д. И. Вольпости запорожеких 1\озаІюв. Изд. 11. 
Типо-лито гр. и фотот. П. И. Бабкина. С.-Петербург, 1898, стор. 1 + 
+2+405+1V+З карти. 

3варвицкий Д. И. Чем лечились наши предки от простуДЬІ.
«Двепровская молва>> (Екатеринослав), 1899, 7 ноября, .М 44, стор. 
1398-1399. 
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Звариицкий Д. И. В Соловецкую обителІ-.. М., 1899 . 
. Зварницкпй Д:м. Ив. Археологичеснан справна.- <<Историчес

RИЙ вестпию>, 1899, декабрь, т. LXXVIII, стор. 1302-1304. 
Зварвицквй Д. И. СпособьІ nогребенил у дреnних на

родов, паселяnших юг России.- <<Историчесний веетнию>, 1899, 
VIII, стор. 635-645. 

ЗварнИЦК'ИЙ Д. И. Из истории заnорожених нозакоn. 1899. 
Звариицкий Д. И. Древнейшие обитатели ІОжной России. 1899. 
Иа уRраинской старипЬІ.- La petite Russe d'autrefois. Альбом. 

Рисупни академиков С. И. Васильковекого и Н. С. Самшшша. 
ПояспительнЬІй текст проф. Д. И. 3варпицкого. Изд. А. Ф. Маркса. 
СПб., 1900, с. VIII+98+20 табл. 

Звариицкий Д. И. История запорожеких козаков. Т. І. 2-е испр. 
и дополи. изд. Первая жепская типография Е. 1\. Гербен. М., 1900, 
688 с. 19 ілюстрацій. 

Зварввцкпй Д. И. ЗабЬІтЬІй украинский философ СІ{оnорода.
«Детское чтение», 1900, .N'2 6. 

ЗварнІІЦКИЙ Д. И. Гайдамацкое движение и уманекал резня 
1768 г. (nубличпая лекции, читаиная в Петербурге).- <<Русская 
мЬІсль>>, 1901, февраль, стор. 44-71. 

Яворницький Д. І. Нашадоля-божа воля. (Повість).- <<Киев
ская старина~, 1901, І, стор. 81-114; 11, стор. 234-282; ІІІ, стор. 426-
460; lV, стор. 50-96, та окрема відбитка; Ц видання: Катерино
слав, 1905, 165 с. 

Зварвицкий Д. И. Как побеждали запорожцЬІ мусульман. «При
днепровский край>>, 1901, .N2 1155-f157. Також окреме видання: 
[3варницкий Д. И.] Как побеждали запорожцЬІ мусульман. Рассказ 
по летописнЬІм материалам Д. И. Зварпицкого. Издание «Вестника 
казачьих войск». С.-Петербург, 1902, 32 с. Бесплатное приложение 
к «Вестнику назачьих войсю>. 

[Зварвицкий Д. И.] РасІюпки курганов в Херсонекой губ., 
Херсонекого и Александровекого уездов (в имепии А. Н. Синель
никова, Михайлове-Апостолове и хуторе О. В. Волковой).- Трудь1 
ХІ Археологического с'Ьезда в Киеве. Т. І. М., 1901, стор. 718-
735, і окрема відбитка. 

Зварницкий Д. И. Раскопки в АлеІ\савдрийсІ{ОМ и Херсонеком 
уездах. ТрудЬІ ХІ археологического с'Ьеада в Rиеве. Т. 11. М., 1902. 

[Евариицький Д. І. Варіант пісні про Бо~даріnну].- <<Киев
ская стариню>, 1902, lV, стор. 100. 

Зварпп-цкий Д. Очерки по истории малороссийских и запорож
еких козанов. Князь Дмитрий Иванович Вишневецкий. (Відбитка 
із ж. <<Детское чтевие», 1902, .N'!! 1, стор. 77-91). 

Зварницкий Д. И. Преображенская церковь в м. Больших Со
рочинцах (Полтавской губ., где крестили Н. В. Гоголя).- <<Исто
рический вестнИІ{», 1902, .N'2 2, т. 87, стор. 667-678. 

Зва:рницкий Д. И. Свирговсний, Ружинский и Подкова. (Від
битка із ж. <<Детское чтение>>, 1902, .М 4, стор. 673-686). 

Зварвицкий Д. И. Гетман С. Зборовский. Изд. И. Тихомирова. 
м., 1902. 

3варющкий Д. И. О запорожеких Сечах.- Трудь1 ХІ археоло
гичесного с'Ьезда в :Киеве. Т. 11. М., 1902. 

Проф. Д. И. ЗварниЦІ\ИЙ. У могилЬІ гетмана Дорошенка.
<<Русское словО>>, 1903, 28 января, .N2 28, стор. 1,2. 
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Зварницний Д. Гетман Rриштоф Rосинсний. (Відбитка з ж. 
<<Детсное чтение>), 1903, М 1, стор. 90-99). 

Зварвицюt·Й Д. И. Три неожиданнЬІе встречи:. Издание редакции 
журналов <<Детское чтение>) и <<Педагогичес.ний листою>. Типоrрафия 
Вильде. М., 1903, 31 с. 

t>вариицкий Д. И. Источники для истории запорожеких Іюза
ков. Т. І. Типо-литографин гуuернского правлення. Губернсний 
город Владимир, 1903, І+ 11, І+ 1072 с. 

Зваршщний Д. И. Источнини для истории запорожених коза
ков. Т. 11. Владимир, 1903, 1 + 1, 1073-2107 + 122 с. 

[Зварни:цкий Д. И.]. Святни в Малороссии. Очерк Д. И. Зnар
ницкого. Редакция ж. <<Детское чтение>> и <<Педаrоrический листою>. 
М., 1903, 24 с., а ілюстр. (<(Библиотека для семьи и школьп>). 

[ЗварІІИЦRІІЙ Д. И.]. Слепой баяІJ Фома Провора. ОчерІ\ 
Д. И. Зварпицкого. Ред. ж. <<Детсное чтение» :и <<ПсдагогичесІшй 
листою>. М., 1903, 31 с. з ілюстр. (<<Библиотека для семьи и 
ШКОЛЬП>). 

[Зварницкий Д. И.]. ДобрЬІй пастЬІрь. РассІшз Д. И. ::>варпиц
кого. Иад. ред. <<Детсное чтение>> и <<Педагогический листою>, 1903, 
16 с. Також: «Екатеринославсиие губернскис ведомостИ>>, часть 
неофициальная, 1908, .N2 37. 

Зварв·пцкпй Д. И. К истории нашего края.- <<ВестпиІ\ Еиате
ринославского земства>>, 1904, .М 2-3, стор. 43-63. 

[Зварницкий Д. ll.]. Доклад профессора Д. И. 3варницкого о 
произведеннЬІх и:м: расиопRах Rургапов и исторических исследо

ваниях.- <<Вестник Екатеринославского губернсдого земства>>, 1904, 
.М 2-3, та окрема відбитна: типография губернского земства, 
1904, 23 с. 

Звариицк·JІЙ Д. И. Доклад ХІІІ археологическому с'Ьезду о рас
нопках в Екатерипославской губ.- <<Вестник Екатеринославского 
губернсиого земства>>, 1904, .М 2-3, 4-7, та окрема відбитка. 

[Зварвицкий Д. И.]. Протоколь1 1\омитета по устройству в г. 
Екатеринославе ХІІІ археологичесдого с'Ьезда с прилощением док
лада профессора Д. И. 3варницкого. ОтдельньІе оттисии с .N2 2-3 
и 3-4 <сВестника Екатеринославского земства>>, 1904, 1 +31 с. 

[Зварницкий Д. И.]. Письмо в редакцию <<RиевсІ\ОІ':'( стариНЬІ>>, 
(уваги ДО листа r. І. Дмитренка про кошового 1\аюшшевсьиого).
<<Rиевсная старина>>, 1904, І, стор. 6-9. 

Зварниц.кий Д. И. ПланЬІ части рени Днепра 1779 и 1780 гг. 
Изд. Екатеринославсного губернсного земства. Екатеринослав, 1905. 
2 с.+2 мапи. 

Зварницкпй Д. И. Rак проводили запорожцЬІ первь1й день 
Нового года.- <<Приднепровсний край», 1905, .М 2386. 

[Зварницкий Д.]. R биографии Т. Г. Шевченко.- «ВестнИІ\ Ена
териносJІаDсІ\оrо земствю>, 1905, .М 16-17, стор. 399-4.05. 

[Ева.рницький Д. 1.]. Холера. Написав по книжках докторів 
Сичугона та Геллерта Дмитро Іванович Еварницький. Типоrрафия 
губернсІюrо земства. Енатеринослав, 1905, 23 с. 

Зварвицкий Д. И. Суд, наназание и казни у запорожцев.
<<Русская правда>>, 1906, 15 (28) ноября, .М 1, стор. 2,3. 

Зварницкий Д. И. Малороссийские народньІе песни, собраннЬІе 
в 1878-1905 rr. Екатеринослав, 1906, ХІ+.772+ІІІ с. 

Зварни:цкий Д. И. Отчет Енатеринославскоrо областного музея 
имени А. Н. Поля, 1905-1906 гг. Екатеринослав, 1907, 232 с. 
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Яворницкий Д. И. Sварнпцний Д. И. За чужий гріх (поuіt:.ть). 
Тиnография губернсного правлення. Екатеринослав, 1907, 461 с. 3 
портретом ЛворницЬІюrо. , 

[Зваршщкий Д. И.J. Раснонни курганов в пределах Екатерипu1 

славсІюй губернии. Дневшши раснопон Д. И. Sварницкого. Трудьr 
ХІІІ археологического с'Ьезда в городе Екатеринослаnе. Т. 1., М., 
1907, стор. 108-157, та онрема відбитІш, 50 с. 

Зварнш~кий Д. И. КартьІ УнраиньІ и Запорожьл.- ТрудЬІ ХІІІ 
археологичесного с'Ьезда в городе Екатерпнославе. Т. ІІ, :М., 1907, 
стор. 51-60. · 

Зварницкиіі Д. И. Запорожекал старина.- ТрудЬІ ХПІ археоло
гического С'Ьезда n городе Екатеринославе, т. П, М., 1907, стор. 
61-70. 

[Еварницький Д. І.]. Що розказував мені столітній дідусь про 
запоріжців. (За Еварницьюrм).- ж. <<ДзвіноЮ>, 1907, .М 1-2, 25. І., 
стор. 2-7; М 3, 10. 11, стор. 34-37; М 4, 25. 11, стор. 57-61; М 5, 
10. ІІІ., стор. 82-89. 

ЯворницЬІшЙ Д. І. У бурсу! у бурсу! у бурсу! Енатеринослаn, 
1908, 64 с. 

Яворницький Д. І. Еварницьний Д. І. Матеріяли до біографії 
т. r. Шевченка. Dидав D. м. ХріННИІЮВ. Е:катеринослав, 1909, 47 + 
+VII с. 

Яворницьюuі Д. І. Русальчине озеро. (Із записної ІШШІШн 
старого стрільця П. К. Д'яковича) .-<<Рада>>, 1909, 8. ІІІ. Таконе 
«Дніпрові хвилі)>, 1911, .М 7, 8, 9, та онрема відбитна, Катеринослав, 
1911, 31 с. 

ЯворницЬІшй Дмитро. День св. Дмитра (26 жовтня 1909). На 
день власних іменин.- <<Рада>>, 1910, 26 жовтня, .М 242, стор. 2. 
Також: <<Рідний край)>, 1913, .N'2 12, стор. 3-4. 

Яворницький Д. Вечірні зорі. (Вірші). Енатерипослаn, 1910, 
112 с. Того ж рОІ\У 2-е видапня. Типо-литографин губернскоrо 
правлення. ЕІштерипослаn, 1910. · 

Зварницкий Д. И. Каталог ЕкатериноелавсІюrо областного муаел 
им. А. Н. Поля. Е:катеринослав, 1910, 426+XVIII с. 

Яворшщький Д. І. 3аІюхана пара, або nан Борзан. та пані 
Борзачка.- <<Дніпрові хnилі>> (Катеринослав), 1910, М 1; НН1, 
~~ 12-15. 

Зварницкий Д. И:. R биографии маJюроссийсІюго зrпографа 
Н. В. Закревского. 1805-1871.- <<Летопись Енатеринославскоіі уче
но:й архиnной комиссию>, вьш. VП, 1911, стор. 117-124. Також: 
«Исторический вестнию>, 1911, lV, стор. 211-217. 3 портретом 
М; Закревського (Сам портрет опубліІюваний ще в <<Дніпрових 
ХВИЛЯХІ>, 1911, J\12 16-17, СТОр. 229). 

ЛворНИЦЬКІІЙ д. І. т. r. Шевчен:кові (вірш).- <<Дніпрові хвилі>}, 
1911, .М 10, стор. 135-136. 

Звариицкий Д. И. Род Мизко. (По поводу доклада В. В. Дани
лова).- <<Летопись Ешtтериuославсной ученой архивной комиссІШ>>, 
вьrп. VII, 1911, стор. 242-244. 

Яворницький Д. Горе орла (вірш).- <<Дніпрові хвилі)>, 19Н, 
.М 23-24, стор. 309. 

Яворницьrmй Д. І. Драний хутір. (Оповідання).- «Дніпрові 
хвилі>>, 1911, М 18-21, та окрема відбитка: 1\атеринос.чав, 43 е. 

Яворницький Д. І. Де люде, там і лихо. (Повість). Rатерипо
слав, 1911, 79 с. 
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Яворницький Д. І. Поміж панами. Малюшш з життя. Катерино
слав. 1911, IV+1+283 с. 

Яворницький Д. І. Все йде, все минає (вірш). Пам'яті д. В. Со
хачевської.- <<Дніпрові хвилі>>, 1911, .М 15. 

Зварницкий Д. И. Запорожцьr в поазии Т. Г. Шевченна.- <<Ле
топnсь Екатеринославской ученой архивной комиссию>. Вьrп. VIII, 
1912, стор. 102-159, та окреме видання: Д. И. Зварницкий. Запо
рожцЬІ в поазии Т. Г. Шевченка. Типаграфил губернского земст
ва, Екатеринослав, 1912, 1 +58 с. 

Яворницький Д. І. Лн жило славне запорожське низоне вій
сько.- «Дніnрові хвилі>>, 1912, .N2 4-6, та окрема відбитка: Друкарня 
1\. А. Андрущенка. Rатеринослав, 1912, 1+31 с. 

Яворвицьки.й Д. І. Ян жило славне запорожсьІсе низоне вій
сьно. Видання друге, з додатками. Вид-во катеринославської «Про
світИ>>. ДруRарня R. А. Андрущенка. Натеринослав, 1914, 1+31 с. 
3 портретом Яворницьхоrо та ілюстр. Видапня третє, з додатками. 
Вид-во <<Слово». Друкарня І. Бісман та І. Мордхілевич. Катерино
слав, 1918, 36 с. 3 портретgм Яворницького. 

[Яворницький Д. 1.]. Ян писав Рєпін своїх зnпорожців. 3 опові
~аннл Д. І. Яворницького.- <<Дніпрові хвилі>>, 1912, 5 февраля, М 7, 
стор. 109, 110. 

Яворницький Д. І. Три несподівапі стрічі.- <<Дніпрові хвилі>>, 
1912, .N'2 1,2, та окрема відбитІ\а, Rатерипослав, 1912, 39 с. 

Зварницкий Д. И. Гетман Петр Rонашев:ич СагайдачньІЙ.-<<Ле
топись ·Екатеринославской ученой архивной Ішмиссию>, ВЬІП. ІХ, 
1913, стор. 1-58 с. 

[Зварпицкий Д. И.]. [Промова на ювілеї].- В кн. А. Г. Авчин
ниІюв. Профессор Дмитрий Иванович ЗварницІшй. R 30-летию ли
тературно-ученой деятельности. Типаграфил губернсІюrо правлення. 
Енатерипослав, 1914, стор. 10-16. 

Зва•рницкий Д. И. Т. Г. Шевченко- народнЬІЙ украинский позт. 
(Реферат, прочитаний на засіданні Шевченківського ювілейного 
комітету 25 лютого 1914 р.).- <<Южнал зорю>, 1914, 1 марта, М 2306. 

Зварвицю~й Д. И:. Две поездки в запорожекую Сечь Яценка
Зеденскоrо, монаха полтанекого :Крестовоздвиженскоrо монастЬІря, 
в 1750-1751 rг. Типоrрафия 1\. А. Андрущенно, Екатеринослав, 
1915, 1+VIII+104c. 

Яворницький Д. Україно-руське Іюзацтво перед судом історії 
(читано в :КатеринославсLІюму упіверс.итеті, 20 вересня 1918 р.). 
Вид-во ((Слово». :Катеринослав, 1919, 24 с. 

Яворниць:r~ий Д. І. Славний боян Хома Провора.- <<Споживач», 
(:Ка териноелав), 1920, N2 1,2. 

Яворницький Д. І. Сповідь душі баби Палажки Хотюнки.
<<Споживач)), 1920, .N2 3,4. 

Яворницький Д. Поминула, браття, вільная пора (вірш, 1915).
«Rооперативне життю> (:Катеринослав), 1920, .N2 1-2, стор. 13. 

Проф. Д. Яворницький. Народні основи в поезії Т. Г. Шев
ченка.- <<Споживач>>, 1920, .М 4, стор. 1-7. 

Яворницький Д. І. Український простолюд в його творчості.
<<Споживач>>, 1920, .М 5-7, 9, 10. Також: «Кооперативне життю>, 
1920, .N2 1,2; 1921, .N2 3,4. 

Д. Я. Думи мої (вірш). - <<Споживач>>, 1920, .М 10, стор. 14-15. 
Яворницький Д. І. Рослинні краски.- <<Споживач>>, 1920, 

.м 11. 
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Яворницький Д. І. <<'Українське кобаарство>>.-<<Споживач>>, 1920, 
N2 12, 13. 

Яворницький Д. І. Словник унраїнсJ,кої мови. Т. І. А- К 
Вид-во <<Слово~. Катеринослав, 1920, lV +412 с. 

Яворницький Д. Зачарований край (вірш).- <<Сnоживач>>, 1920, 
М 8, стор. 12-13. 

Акад. Д. І. Яворницький. Народпий музей у Катеринославі.
«Червоний шллю>, 1923, М 3, стор. 153-161. 

ЯвGрницькпй Дмитро. Оповідання столітнього діда про запо
рожців. Історична бібліотека <<Просвітю>. Ч. 5. Накладом товарист
ва «Просвіта>> у Львові. Друк. <<Діло>>, 1923, 16 с. 

* Яворвицкий Д. И. Екатеринославский Rраевой иуаей.- «Мо
лодан кузница» (Екатеринослав), 1923 (номера не встановлено). 

АкадеміR Д. Яворницький. Стародавні жителі України.- Ж. 
«Зорю> (Катеринослав), 1925, М 2, стор. 15-17; М З, стор. 17-19. 

* Передруковано в <<Робітничо-фермерському календарі на 
1928 р.~, Вінніпег, USA., з портретом. 

Проф. Д. І. Яворницький. Рибальчі заводи на низу Дніпра.
«Етнографічний вісник», 1927, кн. 5, стор. 24-36. 

Проф. Дмитро Яворницький. Кошовий отаман Осип Михайло
вич Гладкий. (Матеріали до біографії).- Ювілейний збірник юшд. 
М. С. Грушевському. К., 1927, стор. 295-305, та окрема відбитка. 

Акад. Д. І. Яворницький. Дніпрові пороги. Альбом фотографій 
з географічно-історичним нарисом. Державне вид-во України. Хар
ків, 1928, с. 76+22 арк. (86 ілюстрацій), 206 при:міток. 

Яворницький Д. І. Мол перша зустріч з Л. Толстим. - іІ\. 
«Життя й революцію>, 1928, кн. Х, стор. 74-82. 

Акад. Д. І. Яворницький. До історії степової України. Дніпро
петровсьне, 1929. 536 с.+оглав. XIV с. 

·* Яворницький Дмитро. На порогах Дніпра. (Археологічні до
сліди в 1927-1929 рр.). Огляди.- Ж. <<Нові шляхи~, 1930, т. VI, кн. 
ІІІ, березень, стор. 134-139; т. VI, кн. lV, Rвітень, стор. 324-327. 

Акад. Д. І. Яворницький. ШевченRо і Рєпін.- У кн. Пам'яті 
Шевченна. Дніпропетровсьне, 1939, стор. 130-133. 

Яворницький Д. І. І. Ю. Рєпін про Т. Г. Шевченка.- <<Образо
творче мистецтвО>>, 1939, М 2-З, стор. 70. 

Яворвицкий Д. И. Как соадавалась картина <<Запорожцьп>. 
Публикация и вступительвал статья И. С. Зильберштейна.- В ІШ. 
Художественное наследство. И. Е. Репин. Т. ІІ. Изд-во АН СССР. 
М.- Л., 1949, стор. 57-72, 73-106. Також: (в перекладі на укра
їнську мову, уривки) в кн. <<Братерство культур~. Збірник мате
ріалів з історії російсько-українського культурного єднання. Держ
видав художньої літер~тури. К., 1954, стор. 430-442. 

Яворницький Д. І. Про історію збирашш та дослідження укра
їнської народної пісні. Публікація і вступне слово Марії Олійник
<<Народна творчість та етнографію>, 1967,. N2 1, стор. 70-73. 

Яворницький Д. І. Про значення українського козацтJЗа. Пу
блікація І. М. Гапусенка.- <<Унраїнськпй історичппй журнаю~, 1968, 
М 7, стор. 118-127. 
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Заньковецька М. 23, 35, 102 
Затиркевич Г. 35 
Зборовський 70, 241 
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Майдаченський А. 217, 218 
Македонський А. 188, 189 
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Пипін О. 5, 7, 25, 49, 65, 163, 

164, 206 
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Спілка А. 213, 214-216, 222 
Срединський М. 22 
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