
НЕВІДОМІ СТОРІНКИ ЖИТТЯ О.П.ОГЛОБЛИНА  
В АРХІВНИХ ДОКУМЕНТАХ 

 
Повернення спадщини видатного українського історика Олександра 

Петровича Оглоблина на Батьківщину та з'ясування окремих маловивчених 
обставин його життя тільки починається. Тому ми сподіваємося, що добірка 
документів, яку підготували співробітники Державного архіву Служби 
безпеки України (ДА СБУ) і науковці Інституту української археографії та 
джерелознавства ім. М.С.Грушевського Національної академії наук України, 
прислужиться всім, кого цікавить ця тема. 

Чи не найбільшою таємницею в біографії О.П.Оглоблина є факт його 
ув'язнення на зламі 1930-1931 рр. Про це не згадують науковці, які близько 
знали Олександра Петровича 1. Всіляко уникав цього дражливого питання і 
він сам 2. 

13 вересня 1930 р. був взятий під варту оглоблинський шурин Олек-
сандр Якимович Фролов, в минулому власник подільських будинків, а на 
1930 р. формально безробітний. О.Фролову і групі опозиційне настроєних 
київських громадян ГПУ УСРР інкримінувало участь буцімто в кон-
трреволюційній організації з метою повалення існуючого ладу шляхом 
збройного повстання 3. У слідчій практиці ця справа отримала назву «Вес-
на». По ній проходило понад три тисячі чоловік, головним чином колишніх 
російських офіцерів, купців, священиків, тих, кого радянська влада відверто 
і недвозначно вважала за своїх класових ворогів. 

Олександр Якимович рахувався серед її найактивніших «членів», який 
«очолював» подільський осередок організації. Головним його «завданням», 
як свідчать матеріали справи, стала вербовка нових людей, збирання різного 
роду інформації, проведення антирадянської агітації. 
17 вересня 1930 р. в харківському ізоляторі О.Я.Фролов засвідчив, що 
останні три роки перед арештом, тобто після того, як він втратив роботу, 
притулок йому надала сестра Ганна Якимівна та його зять О.П.Оглоблин, 
професор Київського інституту народної освіти (КІНО) 4. 

Далі він намалював найближче оточення свояка, згадав про 
Антиповича, Бованенка, Радзимовського, Беркута, засвідчив настрої 
Олександра Петровича, зокрема повідомив, що за оглоблинський «хліб і 
кашу» він виконував його окремі доручення, як-от відвозив рукописи праць 
друкарці, брав для нього книжки з бібліотеки, доглядав за дитиною, напов-
нював господарський кошик сестриної родини. 

У цілому у фроловському «портреті» історика ледве чи йшлося про 
антибільшовицьку діяльність, а підґрунтям розповіді слугували чисто 
побутові сюжети. Однак і цього виявилося досить, щоб у ніч з 18 на 19 
грудня 1930 р. співробітники ГПУ УСРР зробили обшук і заарештували 
дослідника. 

 



 

 
О.П.Оглоблин за робочим столом. 1943 р. 

 
Розкрити саме ці маловідомі сторінки життя О.П.Оглоблина і прагну-

ли упорядники, сподіваючись, що вміщені матеріали доповнять біографію 
дослідника і сприятимуть створенню його об'єктивного портрета. 

Першу групу використаних джерел складають 10 документів, які збе-
рігаються у Державному архіві Служби безпеки України і вперше 
залучаються до наукового обігу. Це специфічні джерела, які необхідно 
критично зіставляти з іншими документами. Слід враховувати, що свідчення 
Оглоблина у справі своїх родичів і деякі характеристики тодішніх 
викладачів КІНО могли подаватися ним під моральним тиском 
співробітників ГПУ УСРР. 

Другу групу документів складають матеріали «дискусії» з приводу 
оглоблинської концепції українського історичного процесу, що відбулася у 
Києві 26-28 травня 1931 р. з ініціативи київської філії Українського това-
риства істориків-марксистів за доповіддю знаного погромника історичної 
школи М.С.Грушевського Т.Т.Скубицького. Це була новомодна суперечка, 
яскравий витвір більшовицької влади для дискредитації відомих вчених. 

За свідченнями Н.Д.Полонської-Василенко, через подібне судилище 
пройшла плеяда авторитетних дослідників, таких як академіки 
М.С.Грушевський, К.Г.Воблий та Л.М.Яснопольський 5. Четвертим в цьому 
сумному реєстрі був професор О.П.Оглоблин. 

Звичайно, вже сама організація подібного дійства промовляла про не-
абияке значення фігури обговорюваного і про той вплив, який вона мала на 
суспільно-політичну думку того часу. Шельмування і нищення українства 
досягало свого апогею. Під чистку, в тому числі і академічну, знадобилося 
підвести теоретичну базу, з тим, щоб піддати потопту все національне, а 
недостріляне залишити на свободі, паралізувати його волю та свідомість. 

Про ці події розповідають 17 документів, які зберігаються в Цент-



ральному державному архіві вищих органів влади та управління України 
(ЦДАВО України). 

При археографічному оформленні добірки упорядники дотримувались 
усталених правил видань документів такого роду. Кожний документ суп-
роводжується редакційним заголовком, який розкриває його зміст. Тексти 
подаються мовою оригіналу із збереженням їх мовних і стилістичних 
особливостей. Під редакційним заголовком для зручності користування 
вказано дати документів. 

Науково-довідковий апарат добірки документів складають передмова 
(історична та археографічна частини), список скорочень, покажчик імен. 
Висловлюємо щиру подяку Людмилі Косун та Сергію Кокіну за допомогу в 
підготовці цієї публікації. 

 
Колектив упорядників документальної добірки:  

О.Пшенніков (керівник), Д.Вєдєнєєв, І.Верба, Г.Смирнов 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
 

№ 1 
 

Свідчення О.Оглоблина слідчому ГПУ УСРР  
20 грудня 1930 р. 

 
З родиною Фролових я познайомився р. 1919 (через родину 

Ветупиських, родичів мого знайомого з 1914 року поета Баскіна-
Серединського). Це була родина київського купця А.Я.Фролова, що 
складалася з доньки (моєї дружини з 1922 року) й чотирьох синів. Родина 
тая була фінансове напівзруйнована підчас імперіалістичної війни (Фролови 
прогоріли на будуванні великих будинків і лазні на Подолі). І, що було ще 
великою мірою ускладнено суперечками в справах спадщинних між 
окремими членами родини (зокрема моя майбутня дружина виступила 
судовим порядком проти свого брата Олександра Фролова). Треба додати, 
що родина Фролових була зв'язана фамільними грошовими нитками з 
багатьма купецько-міщанськими родинами на Подолі. Зокрема великим 
авторитетом серед цього оточення користувався один з старших братів 
Фролових � Олександер Якимович, що, власне, й керував усіма справами 
фірми. 

Не знаю нічого про його політичну діяльність до 1919 року. Але з 
різних спогадів дружини моєї (та дещо й власних, то хоч ми й незнайомі 
були до 1919 року з Фроловими, але, як сусіди, чули дещо про тую родину), 
пригадую, що ще був типовий подільський купецький синок, що, проте, 



найбільше цікавився зростанням свого чималенького майна (головне, домів), 
й що щільно зв'язаний був з клясовим та ідеологічним оточенням Кобців, 
Нівіжінських, Дубинських та іншого подільського купецтва та міщанства. 
Зокрема Дубинські були близькі родичі Фролових (жінка А.Я.Фролова) була 
з Дубинських), а Кобці були родичі Дубинських. Взагалі мало не все 
шкіряне купецтво Подола було між себе споріднено. В цьому ідеологічному 
оточенні й формувалися погляди Олександра Фролова, що були яскраво 
монархічні й реакційні. 

Під час революції 1917 року, особливо в добу громадянської війни у 
Києві, Олександер Фролов був зайнятий відновленням свого фінансового 
стану (після банкруцтва р. 1915). Причім я знаю, що він великі надії 
покладав на денікінщину, коли він сподівався поправити свої фінансові 
справи. Він був у щільних стосунках з денікінською комендатурою на 
Подолі (вона містилася в його будинкові), безперечно співчував денікінцям і 
разом з подільською комендатурою він і його брат Іван відступали з Києва, з 
рушницями за плечима (по Андріївському узвозу). Можливо активними 
прихильниками денікінщини були два брати Олександра Фролова � Іван і 
Миколай (що р. 1919 емігрував до Сербії, де й перебуває тепер як 
білоемігрант), Іван Фролов відступав з денікінцями з Києва аж до Одеси, де 
він і залишився на декілька років. Того-ж-часу подався до Ростова й 
четвертий брат � Олекса Фролов. 

Як потім виявилося, Олександр Фролов далі Києва не відступив, а 
протягом деякого часу переховувався в своїх родичів � Дубинських (на 
Кожемяцькій вулиці). Скоро він легалізувався, почав працювати на кон-
дитерський фабриці Харчотресту (на тодішній Деміївці), а потім протягом 
кількох літ у конфектний крамниці Харчотресту на Подолі, що фактично 
належала її колишньому власникові Яковлеву (на Подолі), з яким Олександр 
Фролов перебував у доволі тісних стосунках. У той же час він бере активну 
участь у справах різних церковних громад (зокрема кол. Михайлівського 
монастиря), має постійні стосунки й зустрічі з усякими ченцями та попами, 
підтримує їх і матеріяльно (були чутки � й доволі імовірні, � що він був 
пайщиком у підприємстві Яковлева). 

Чимало тих покидіків старого режиму зустрічалося в приміщенні Ол. 
Фролова (він жив у своїх тіток на Кожемяцькій вулиці). Там збиралися, 
опріч родичів � Дубинських та Кобців, отії ченці й попи, професор кол. 
Київської духовної академії Мухін, великий приятель Олександра Фролова 
(так само денікінець, власник садиби на Куренівці, Фролов часто відвідував 
його й пізніше, аж до останнього часу), близькі приятелі Дубинських, 
здається, сусіди Щербинські (свічкова торговка) з їхніми родичами 
Подгурськими та Азбелями (все це подільське купецтво). Я бував (до 1924 
року, коли, після багатьох родинних сварок, це припинилося (у тіток моєї 
дружини Дубинських) дуже рідко (на якісь родинні свята), але й тоді 
зустрічав там за столом чимало отих знайомих і родичів Ол. Фролова. 



Мушу завважити, що стосунки між моєю родиною й родиною 
Дубинських та Фролових були доволі напружені, а іноді й цілком ворожі. 
Родичі моєї дружини, бачучи мою цілковиту незалежність од них, вороже 
ставлення до їхніх поглядів і настроїв, нарешті мій вплив на дружину, 
почали інтригувати проти мене, щоб спричинити мені родинні 
непорозуміння й труднощі. Великою мірою тому сприяло і постійне 
оточення Ол. Фролова. Зокрема недобитки подільського купецтва (можливо 
старий Кобець), вкупі з реакційними подільськими педагогами, розлючені на 
мене за мою громадсько-революційну діяльність 1919-1920 років, коли я був 
головою комісії Київської Губнаросвіти по чистці педагогів (і чимало 
реакційних учителів було вичищено), весь час інтригували проти мене, 
вплоть до одвертих контрреволюційних загроз на мою адресу (про що мені 
переказувала дружина, то з більшістю з тих людей я навіть не був знайомий, 
а то і ввічі не бачив ніколи). 

Такі погрози чинив, приміром, старий купець Кобець. Знаю також, що 
дуже вороже ставився до мене Мухін, якого я відмовився влаштувати у 
Київському ІНО. Врешті, очевидячки, негативно ставився до мене Ол. 
Фролов, що тої доби майже ніколи не бував у нас. Треба сказати, що, 
починаючи з 1922 року (рік мого одруження), я й почасти дружина (що, 
через хворість, узагалі вела дуже замкнене життя), присвячуючи час 
виключно господарству, а з 1925 року ще й дитині, ми перебували у цілком 
одмінному оточенні (професура ІНО, особливо молода професура, зокрема 
партійці, мої учні, тощо), що було глибоко чуже й вороже оточенню 
Фролових і Дубинських, які це знали й ще збільшували свою нехіть і 
ворожість до нас. 

Тим часом почали налагоджуватися стосунки між братами 
Фроловими, й за осередок їх стає Київ. Іван Фролов приїздить до Києва (з 
Одеси, де він, як мені відомо, вчинив рострату, був заарештований � за що, 
не знаю точно; займався спекуляціями), і одразу створюється гострий 
конфлікт між мною та моєю родиною й Іваном Фроловим, причім усе 
родинне кодло Фролових і Дубинських взяли під свій захист у цьому 
конфлікті (це була суперечка за меблі й інше хатнє майно) Івана Фролова. 
Це було десь 1924-1925 рр., і після того Іван Фролов, якому я заборонив 
уходити до мого помешкання, бував у нас дуже зрідка, коли мене не було 
вдома, та й то кожні відвідини його закінчувалися скандалами й погрозами з 
його боку на мою адресу й адресу дружини моєї. 

Деякий час Іван Фролов перебував у Києві, мешкаючи в свого брата 
Олександра Фролова, а далі він одружився й здобув посаду у якомусь 
лісництві коло Києва. Він мав, здається, чималі гроші, походження яких ми 
пояснювали раніш участь Івана Фролова у різних спекуляціях. Років два 
тому Іван Фролов переселився до Києва, знов одружився, і то не один раз 
(нас зацікавив один його шлюб, як казали фіктивний, з якоюсь жінкою, що 
мала своє помешкання на вул. Енгельса, кол. Лютеранський); там і оселився 



був Іван Фролов. Олександр Фролов мав з ним постійні стосунки, хоча 
пильно з тим ховався. Взагалі Ол. Фролов був дуже конспіративний в усіх 
своїх справах, що ми пояснювали його різними комерційними 
(посередницькими комбінаціями). Останні два роки, коли Олександр Фролов 
був безробітний і, видимо, був іноді в грошовій скруті, його стосунки з 
Іваном Фроловим, очевидячки, зміцнилися. Я чув, ніби то Іван Фролов 
робив деякі подорожі, буцімто в справах комерційних (здається, він їздив до 
Одеси, Вінниці, Ташкенту). 

Приїздив був до Києва й третій брат Олекса Фролов (якщо не 
помиляюся, це було р. 1926-1927), що вчинив якусь рострату й нібито хтів 
видерти в київських родичів кошти, щоб її поповнити. Він мешкав у Києві, в 
Олекс. Фролова, протягом кількох місяців, писав загрозливі листи (в 
грошових справах) моїй дружині (з натяками на мою адресу), й нарешті 
подався до Москви, а звідти до Північного Кавказу. 

Олександр Фролов налагодив листування з своїм братом Миколою 
(білоемігранту на листи якого моя дружина не відповіла нічого). Знаю, що 
братів (в тім числі й Івана) цікавило питання про можливість відновити 
права Олександра Фролова на якийсь маєток, що його він мав у Польщі 
(десь на Білорусі). Микола Фролов брався оформити цю справу закордоном, 
але, документи, здається, були в Олександра Фролова. Дружина моя 
категорично відмовився брати будь-яку участь в цій справі. 

Десь у 1926 році (точно не пам'ятаю) Олександр Фролов стає безроб-
ітним (бо крамниці Яковлева Харчотрест ліквідував). Починаючи десь з 
1927 року він почав частіше бувати в нас, виконувати різні хатні госпо-
дарські доручення моєї дружини й роблячи мені різні дрібні послуги. З 
весни р. 1928 це перетворилося на постійне явище, а що в дружини було 
чимало хатньої роботи (й коло господарства, й коло дитини), а хатньої ро-
бітниці ми не мали, то Ол. Фролов зробився мало не повсякденним 
одвідувачем нашого помешкання. Він бував по декілька разів на день, і іноді 
ночував (бо пізно вертати додому боявся і до речі, це взагалі великий боягуз 
і несильна людина, сильніше й брутальніше, й мабуть небезпечніше його 
брат Іван Фролов (і до нього приходили якісь невідомі нам особи (правда, це 
було не часто), буцімто посередники у різних комерційних справах; він 
приймав їх у передпокої й узагалі уникав нам щось про це казати (а іноді 
виходив з ними зовсім). Він коротко казав нам (або залишав здогад) про те, 
що займається різними посередницькими ситуаціями (приватна купівля 
садиб, речей, помешкань, тощо), що з того він живе. 

Перші роки безробіття він якось виглядав краще, в грошах, очевидяч-
ки, не мав нестатку і брехливо казав нам, що дбає про те, щоб знайти собі 
посаду. Потім виявилося, що посади він зовсім якісно і не шукав. Під той 
час (1928-1929) він мало не щодня дзвонив моїм телефоном (іноді дзвонили 
й йому, але я скоро цю практику припинив) до різних осіб. Він мав мало не 
щоденні розмови з якимось Добровольським (здається, домовласником) та 



якимись жінками (2) у того Добровольського приміщенні, далі, так само з 
якимось Михайлом (забувся зараз, як по батькові), якого він викликав на 
номер телефона якогось Чечина (десь на Печорському, чи в Липках), з отою 
жінкою, що мала помешкання на к. Лютеранській вулиці (і з якою потім 
одружився � кажуть, фіктивно � його брат Іван), з своєю давньою знайо-
мою Цепринською та її шурином, з юристами Татаровим (на Подолі) і Яро-
шевським, з своїм родичем кол. Гласним Київської Міської Думи 
Дубинським, з домовласником Пінчуком (колись орендував будинки на розі 
вул. Червоноармійської та П'ятакова), з якимось ченцем (чи не з Голосієва), 
з іншими (що їх прізвища зараз не можу пригадати, а декого й не знаю, бо 
Ол. Фролов, розмовляючи з ними, називав їх по імени). Розмови були зде-
більшого короткі, умовлялися, де зустрітися (це були такі місця: вул. 
Воровського, кол. Виконкому, якесь кафе на вул. Митна, раніше Червона 
площа на Подолі). Іноді розмовляли про якісь садиби, [...] ∗ гроші й т.п. 

Ще раз підкреслюю, що зміст цих розмов (та й адреси) був дивно од-
номанітний. Припускаю, що, коли мене вдома не було, розмовляли і більше, 
тим паче, що й дружина моя вдень здебільшого бувала на кухні, чи коло 
примуса, готуючи страву. Я не раз казав дружині про те, що ці 
посередницькі комерційні, спекулянтські розмови моїм телефоном слід 
припинити, що вони просто незручні для мене тощо. І, мабуть, таки дове-
лося б ужити нам рішучих заходів у цій справі, � як-то (р. 1930) раптом ці 
розмови урвалися, й рідко-рідко Фролов з кимсь розмовляв моїм телефоном. 
Ми з дружиною пояснили це тим, що доба комерційних операцій Ол. 
Фролова минулася й він опинився на мілі. Тим паче це було для нас 
правдоподібне, що Ол. Фролов раптом схуд, зблід, зробився надзвичайно 
нервовий, і, безперечно, мав велику потребу в грошах. Останнє було видно з 
того, що він частенько позичав у нас грошей (на життя, як він пояснював), 
або одержував в нагороду за різні господарчі доручення наші. Опріч того, 
останнього року (1929-1930) він різними шахрайствами способами 
привласнив собі щось близько 400 карбованців моїх грошей, що на образу 
виявилося й не раз призводило до гострих конфліктів між нами, але, 
шануючи родинні почуття дружини моєї, не робив з того потрібних 
висновків (кілька векселів Фролова й досі є в мене). 

Треба ще сказати, що останні роки Ол. Фролов був близький з якоюсь 
Катериною Павлівною Логанцевою і, здається, був дуже нею захоплений. 
Нам спадало на думку, що гроші йому потрібні були не тільки для себе, а й 
для неї. Проте, і в цій справі, як і в інших, Ол. Фролов, безперечно крився 
від нас, особливо від мене, бо і взагалі ми здебільшого розмовляли з ним про 
всякі хатні господарчі справи моєї родини. Останні роки, коли Ол. Фролов 
був безробітний, він мав багато вільного часу, зустрічався з багатьма 
людьми, зокрема на Подолі, й, очевидячки, мав змогу поновити свої давні 
                                                           
∗ Слово не прочитано. 



знайомства та зв�язки. Часто він бував у Пінчука, далі, на Куренівці (в 
Мухіна і ще в когось, прізвище мені цілком невідоме), незрідка зустрічали їх 
на Подолі удвох, з Іваном Фроловим. Мушу ще завважити, що настрій в Ол. 
Фролова був цілком контрреволюційний, і тут, очевидячки, виявилися, 
його давні реакційні монархічні тенденції (до речі, Фролов доволі вороже 
ставився до українства. Той же настрій був характерний для всього оточення 
Фролова, і я вважаю, що контрреволюційна діяльність легко могла втягти 
обох братів і їхнє громадське оточення, що про нього я вище згадував. На 
жаль, це мені зробилося ясним пізніше. 

Останні тижні перед арештом Ол. Фролов був дуже нервовий, замис-
лений, чимсь занепокоєний. В стосунках його з моєю родиною, після гро-
шових шахрайств Фролова, позначилася певна недовіра й ворожість. Коли 
влітку цього року я з родиною був на Кавказі, приміщення моє було в його 
(Ол. Фролова) цілковитому розпорядженні. Характерно, що Фролов був 
не дуже вдоволений, що ми, після хвороби сина мого, поспішили 
повернутися додому. Він, навпаки, в листах радив нас ще почекати з по-
мешканням до Києва. Зустрів він нас доволі неприємно, заходив рідко й 
останні дні перед арештом його я його зовсім не бачив. Мушу визнати, що, 
хоч я й не був поінформований про дії Ол. Фролова (тим паче Ів. Фролова та 
інших), але, добре знаючи їхній настрій, зовсім не був здивований його й 
його брата арештом. 

 
20/ХІІ 1930 р.               Олександер Оглоблін 

 
ДА СБ України. � Спр. 67093. � Т. 733. � Арк. 1-11. 

 Автограф. 
 
 

№ 2 
 

Лист О.Оглоблина «До тов. Слідчого» 
15 січня 1931 р. 

 
До тов. Слідчого 

 
Вночі 18-29 грудня року 1930 я був заарештований ДПУ і досі пере-

буваю під вартою. 
Під час допитів я довідався від т. Слідчого, що підставою для мого 

арешту стали матеріяли про мою участь у якійсь контрреволюційній 
організації. 

Мені невідомі тії матеріяли. Але запевняю й стверджую, що ніколи не 
належав і не належу до будь-якої контрреволюційної організації й про існу-
вання таких організацій нічого не знав. 



У тому ручуся головою моєю, честю моєю � честю громадянина УСРР, 
українського радянського вченого й історика України. Починаючи з 1919 
року, я працюю щиро й чесно над будуванням української соціалістичної 
культури й беру активну участь у боротьбі проти всіх її ворогів. З того-ж 
часу починаючи, мої політичні й особисті вороги, як з табору російського 
великодержавницького, так і з табору українського шовіністичного, ведуть 
шалену боротьбу проти мене, всякими засобами намагаються мене знищити 
або знеславити. Припускаю, що й того разу, саме напередодні мого рішу-
чого виступу проти ворожої Радянської влади політичних угруповань в 
ВУАН (Воблого й Грушевського), мої вороги вдалися до звичайних 
наклепів, інтриг і провокацій проти мене. З огидою й обуренням откидаю 
цю нову спробу заплямувати моє чесне ім'я радянського українського 
вченого. 

Я маю глибоку певність, що ДПУ у процесі слідства, з'ясує 
правдивість моєї заяви. 

 
15 січня року 1931. Київ.             Проф. Олександер Оглоблін 
 

ДА СБ України. � Спр. 67093. � Т. 733. � Арк. 12-13.  
Автограф. 

 
№ 3 

 
Лист О.Оглоблина «До тов. Слідчого»  

28 січня 1931 р. 
 

До тов. Слідчого 
 

Під час допитів мене 19-20, 27 грудня й 20 січня, виявилося, що мій 
арешт зв�язаний з викриттям якоїсь контрреволюційної організації, що до 
неї належали родичі моєї дружини, зокрема її брат Олександер Фролов. 

Тоді-ж-таки, і усно, і на письмі я давав докладні пояснення щодо моїх 
стосунків з родичами моєї дружини. Додатковий і систематизований ма-
теріал я додаю до цього (див. Додаток на 12-ти сторінках). 

Посилаючися на мою загальну заяву до тов. Слідчого від 15/11931 
року, повинен додати таки. Мені цілком невідомі тії матеріяли, що стали за 
підставу обвинувачувати мене в належності до контрреволюційної ор-
ганізації. Але я цілком переконаний, що тут має місце злісний і шкідницький 
наклеп проти мене з боку родичів моєї дружини, моїх особистих і 
громадсько-політичних ворогів, зокрема з боку Олександра Фролова. 

Більш того, я припускаю, що ці нікчемні люди, недобитки 
денікінщини, зокрема Олександер Фролов, в своїй контр-революційній 
діяльності, могли іноді брехливо й шахрайські прикриватися моїм ім'ям, 



ім'ям авторитетного радянського робітника, їхні спільники, що їх я не знав і 
жодних стосунків з ними не мав, й що вони мене особисто не знали, могли, 
довіряючи Олександрові Фролову чи іншим родичам моєї дружини, цілком 
упевнено пов'язувати моє ім'я з ім'ям Олександра Фролова, отже з того 
контр-революційною організацією, що до неї той належав. І це тим паче 
можливо було їм робити, що зовні, про людське око, для людей сторонніх, 
могло видаватися, що Олександер Фролов, який мало не щодня бував у 
моїй родині, виконуючи різні господарчі доручення наші, був у добрих і 
близьких стосунках зі мною. 

Нарешті повинен завважити, що тії спільники Олександра Фролова, 
яких він під час слідства міг викрити, могли, з помсти до Фролових, 
наклепницькі оговорити мене, одруженого з сестрою Фролових й голову 
родини, яка приймала в себе Олександра Фролова. Колишні поплічники 
Фролових з тим більшим завдоволенням могли зробити на мене такий 
наклеп, що, з 1919-1920 рр. починаючи, коли я розпочав свою активну 
революційну радянську працю на Україні, отеє купецько-міщансько-
чиновницьке (зокрема старе вчительство) оточення Подолу зненавиділо 
мене, що й довело своєю участю в доносах на мене й арешті мене польсько-
петлюрівською контр-розвідкою р. 1920 (підчас польської окупації). 

Не відкидаю так само можливості ширшої інтриги проти мене з боку 
моїх громадсько-політичних ворогів, ще й ворогів особистих з київських 
академічних кіл), приміром, угруповань Воблого, Грушевського, Кравчука 
(ВУАН), або спадкоємців Смірнова й «Центра дій» (кол. ІНО) що без-
перечно, могла мати стосунки з ворожим мені оточенням Подолу (Пет-
рівки) й персонально з Олександром Фроловим. (Відповідні факти можу 
навести додатково). Ці угруповання провадять зі мною боротьбу, починаючи 
з того ж 1919-1920 років (історію цієї боротьби я подав був усно підчас 
допиту 28 січня). 

Мимоволі спадає мені на думку й таке. Чи не поплутали у своїх 
свідченнях проти «професора Оглобліна» вчасника контр-революційної 
організації, щодо неї належав Олександер Фролов � двох осіб мені про-
фесора Оглобліна, чоловіка сестри Фролова, � й іншого якогось професора 
Оглобліна (аджеж у Києві, серед професури, є мої однофамільці, що їх 
частенько плутають зо мною). 

Отож, вважаючи, що за перводжерело всіх наклепів і оговору родичів 
моєї дружини, зокрема Олександер Фролов, в їхніх балачках на волі, або в 
їхніх свідченнях після арешту, я, цілком стверджуючи мою заяву від 15 
січня й усі мої попередні свідчення, дуже прошу Вас, тов. Слідчий, 
перевірити обставини мого особистого життя й, головне, мої стосунки з 
родичами моєї дружини, зокрема з братом її Олександром Фроловим, � 
шляхом свідчень тих людей, що були, справді, близькі мені й моїм родині й 
були в курсі всіх моїх справ, у тім числі родинних обставин і стосунків з 
родичами моєї дружини. 



 
28/1 1931 р.    Олександер Оглоблін 

 
ДА СБ України. � Спр. 67093. � Т. 733. � Арк. 14-17.  

Автограф. 
 
 

№ 4 
 

Лист О.Оглоблина «До тов. Слідчого»  
28 січня 1931 р. 

 
До тов. Слідчого 

 
В додаток до мого свідчення від 19-20 грудня 1930 року і моїх усних 

пояснень під час допитів 19-20, 27 грудня й 20 січня маю подати таке: 
1) З родичами моєї дружини � Фроловими, Дубинськими тощо я, по-

чинаючи з 1922 року (час одруження мого), підтримував лиш формально-
родинні стосунки, дуже рідко (підчас свят традиційних) буваючи лиш у 
тіток дружини й зрідка приймаючи їх у себе. З тітками моєї дружини я 
вперше познайомився приблизно 1921 року. Відвідував їх разом з дружиною 
й за весь час знайомства. Був там не більше 10-12 разів. Тим часом 
цілковита протилежність наших громадсько-політичних і національно-
культурних інтересів і прагнень, загострена через родинні суперечки (давні 
� моєї дружини з її родичами: зокрема з Олександром Фроловим моя 
дружина мала, після смерті їх батька, судовий процес, обвинувачуючи Ол. 
Фролова в тому, що він підробив заповіт батька на свою виключно користь; 
й нові � мої з тітками й братами моєї дружини; на ґрунті розподілу хатнього 
майна й брутального наклепницького втручання Фролових й Дубинських в 
моє родинне життя та їхніх інтриг супроти мене, призвела до того, що з 1925 
року я, а частково й моя дружина, цілком майже перервали стосунки з ро-
дичами дружини � Фроловими й Дубинськими з 1925 року (приблизно) я не 
бував зовсім у них. Тітки дружини лиш зрідка, здебільшого, коли мене не 
було вдома, заходили до дружини. Лиш р. 1927-1928 тітка дружини 
Кузьмінська (сестра Дубинських), що мешкає на Печерському, приходила до 
дружини, допомагаючи їй за повну плату по хатньому господарстві. 

2) З братів моєї дружини Фролових я (з 1919 року) знайомий особисто 
з двома � Олександром і Іваном Фроловими. Як я зазначав у своєму 
свідченні 19-20 грудня, стосунки з Іваном Фроловим (він зрідка заходив до 
нас у 1924-1925 рр.) перервалися р. 1925, коли я, через його брутальну 
поведінку на ґрунті розподілу хатнього майна дружини, мусив вигнати його 
з мого помешкання й заборонив йому приходить до нас. Олександер Фролов 
до 1928 року бував у нас дуже рідко. Але починаючи з 1928 року, коли ми (я 



й дружина) посварилися з тіткою дружини � Кузьмінського, й вона 
припинила роботу в нас, Олександер Фролов почав заходити до моєї дружи-
ни мало не щодня, виконуючи різні господарчі доручення наші. Доглядаючи 
за дитиною моєю підчас відсутності дружини (хатньої робітниці в ніс не 
було); або за помешканням, підчас нашого від'їзду з Києва. За це Олександер 
Фролов одержував від моєї дружини певну нагороду, як їжею, так і 
грошима. Кепський стан здоровля моєї дружини й мої наукові й громадські 
справи та обов'язки певною мірою полегшили Ол. Фролову стати потрібною 
людиною для нашої родини. Він почав виконувати деякі мої доручення 
(брав з бібліотек книжки для мене й повертав їх назад, возив до друкарки 
або перекладача мої рукописи, посилав через пошту кореспонденцію, одер-
жував належні мені гроші, сплачував їх од мого імення � за помешкання, 
телефон, електрику тощо, зокрема мав доручення на ведення моїх справ з 
Подільським Товариством, що його членом я був до ліквідації того товари-
ства у 1930 році. Він користувався моїм телефоном, брав мої книжки тощо. 

Проте, людина надзвичайно хитра й скритна, Ол. Фролов ніколи не ка-
зав ні мені, ні дружині моїм про свої справи, натякаючи лиш, що він зай-
мається комерційним посередництвом, з чого й існує (він був тоді безроб-
ітний). Ні в моїх громадсько-наукових справах Ол. Фролов не брав і не міг 
брати участи, не був обізнаний з ними, хіба лиш краєм вуха чув щось з моїх 
розмов з моїми товаришами й друзями по телефону, ні в моє особисте, 
інтимне життя я не впускав Фролова, людину мені чужу, з його реакційними 
поглядами. З його малою культурністю, з його ворожим ставленням до 
українства, нарешті з його недоброзичливістю й заздрістю до мене. У тих 
інтимних товариських бесідах і вечірках, що бували в мене вдома, де були 
мої друзі, товариші й учні, Ол. Фролов ніколи майже не брав участи (опріч 
деяких родинних свят, коли він, яко брат моєї дружини, був допущений до 
загального стола), що його дуже обрало й дратувало (він не раз скаржився на 
це моїй дружині). Він не мав права, без мого дозволу входити до мого 
кабінету, з'являвся лиш тоді, коли я його кликав у якихось справах чи 
дорученнях. 

Жодних розмов на політичні теми з Фроловим я не провадив, лиш слу-
хаючи в пів вуха його контрреволюційні балачки, а здебільшого гадюче 
реакційне шипіння з ним я не сперечався опріч хіба тих випадків, шли він 
робив якісь наклепи на ті чи інші дії Радвлади. Часто-густо я іронізував з 
нього, навіть глузував і не раз зазначав цьому покидькові київського реак-
ційного російського купецтва його нікчемність, його обмеженість політичну 
й культурну, його ледарство й непотрібність для радянського життя, тим 
паче, що на мої поради знайти якусь службу він не звертав уваги, хоча іноді 
й просив допомогти йому в цій справі (приміром, у 1929-1930 році). Але вже 
знаючи тоді його нечесність, я нічого серйозного в цій справі не хтів робити, 
хоч прохання його цілком і не відкидав. 

Як мені переказувала моя дружина, Ол. Фролов ставився до мене недо-



брозичливо, скаржився, що я з гори дивлюся на нього, що я зневажаю його. 
Він заздрив моїм науковим і громадським успіхам, моєму візначному ста-
новищу, моєму матеріяльному добробутові і цілковитій моїй незалежності, 
супроти родичів моєї дружини. Зосібно Ол. Фролов обвинувачував мене 
(перед дружиною) в тому, що я ставлюся до дружини недобре, поводжуся з 
нею брутально; він же поширював сплітку тіток дружині про те, що я її 
(дружину) зраджую, маю другу родину, тощо. 

Згодом, узимку р. 1929-30 виявилася низка шахрайств Ол. Фролова, 
скерованих проти мене й моєї дружини. Виявилася багаторазова крадіжка 
продуктів (врешті довелося від Ол. Фролова замикати на ключ буфет, комод, 
тощо), привласнення моїх грошей, як дрібними, так і чималими сумами (не 
лічучи дрібних крадіжок, Ол. Фролов до свого арешту злодійським спосо-
бом привласнив собі близько 400 карбованців моїх грошей, причім привлас-
нення ним 200 карбованців виявилося вже після його арешту), брехливі вда-
вання виправитися й сплатити мені все, що він вкрав у мене. Дружина моя 
просила мене не робити родинного скандалу, що міг би розголоситися й 
компрометувати її, як сестру шахрая. Справа тоді залишилася на тому, що 
Олександер Фролов видав на ім'я моєї дружини два векселя (приблизно на 
суму 160 карб., які потім було нераз продовжувано на дальший термін (ці 
векселі є в моїх паперах). Але після того він продовжував обдурювати мене, 
привласнюючи мої гроші, тощо (здебільшого це виявилися після його 
арешту). 

Цілком зайнятий своїми науковими і громадськими справами, дору-
чивши всі господарчі й хатні справи й турботи дружині, я не міг приділити 
серйозної уваги поведінці Ол. Фролова та його махінаціям до різних осіб, як 
знайомих моїх, так і незнайомих, ніби то від мого (або дружини моєї імення, 
щоб позичити гроші буцім-то для мене (ці гроші він привласнював собі), або 
одержати для мене якісь продукти (часто він купував їх для себе, але на 
наше імя, криючися з цим од нас); мабуть він спекулював нашою книжкою, 
яка постійно була в його руках, бо дружина моя, через стан здоровля й 
догляд за дитиною. Не мала змоги стояти в чергах). Виявилося також, що за 
дитиною він доглядав недбало, аж до того, що він насмілився забирати собі 
сніданки дитини й т.інш. Були спроби його втягти мене в різні фінансові 
комбінації, очевидячки з метою добре нагріти собі руки при убитку. 
Нарешті, його підозрілі комерційні посередницькі махінації (він дзвонив 
моїм телефоном; йому дзвонили на мій номер, тощо); примушувати мене не 
раз ставити перед дружиною питання про те, щоб оддалити його від нашої 
родини, наших грошових і господарських справ, тощо. Коли взимку 1929-
1930 року повторилася його шахрайська спроба привласнити мої гроші 
(після систематичного й нахабного питання про те, що змушений буду 
вдатися до карного розшуку, щоб припинити шахрайства Фролова), Ол. 
Фролов тоді звертався до мене й моєї дружини, благаючи мене, щоб я не 
знеславив його, покликався на свою бідність (він тоді був безробітний і до 



того ще закоханий у якійсь жінці на прізвище Логанцева), обіцяв. До того 
ще дружина моя, людина хвора й дуже нервова, довго уникала допомоги від 
сторонніх осіб, не хтіла наймати хатню робітницю (на цьому ґрунті в нас 
були великі суперечки), воліючи бачити вдома свою людину, брата свого 
Ол. Фролова. 

Так навесні і влітку 1930 року ми (я й дружина) вирішили остаточно 
позбутися послуг Ол. Фролова й, якщо буде потрібно, відмовити йому від 
дома. Проте, маючи вирушити цілою родиною до Кавказу для відпочинку й 
лікування, ми відклали цю справу на осінь (треба було залишити когось для 
охорони нашого помешкання, майна й моєї бібліотеки, і дружина моя 
вважала, що це може зробити лиш її брат), їдучи до Кавказу (у кінці липня р. 
1930), ми залишили ключі від помешкання Ол. Фролову, але всі шафи, 
шухляди, буфет, комод, тощо зачинили й ключі взяли з собою, так само, як і 
цінні речі з одягу тощо. Опріч того, другий ключ від помешкання я залишив 
одному з моїх приятелів, доручаючи доглядати за помешканням і майном, 
надто за бібліотекою моєю (тут я його попередив про шахрайську вдачу Ол. 
Фролова). Ол. Фролов був дуже з того невдоволений (він згодом про це 
казав моїй дружині, почасти це видно з його листів до мене на Кавказ). Будь-
що-будь, під той час він ще встиг привласнити собі 75 карбованців моїх 
грошей, залишених йому (власне, виданих з моєї платні у Києві) для виплати 
чоботареві за мої черевики (тії черевики і пропали). Причім у листах до мене 
на Кавказ (ми були в Железноводске) Фролов нахабно брехав мені, 
перекладаючи провину за затримку в цій справі на чоботаря (все це 
виявилося вже після арешту Фролова). 

Мабуть Фролов на тому не обмеживсь би, але ми повернулися з Кавка-
зу раніш, ніж можна було сподіватися (мій син був там хворий на 
шкарлятину), трохи несподівано для Фролова, який у листах до мене, 
немовби щиро, радив нам затриматися на Кавказі. Фролов зустрів нас доволі 
стримано (це помітила й моя дружина), був з чогось невдоволений 
(особливо це позначилося, коли я категорично заявив йому, що ми маємо 
взяти хатню робітницю), взагалі похмурий і сумний, рідко заходив, 
очевидно уникаючи зустрічи зі мною. Це не перешкодило йому витягти в 
дружини ще карбованців 15-20. Після того він зник, і останній тиждень 
перед його арештом я його не бачив (про арешт його сповістили мою 
дружину тітки її). 

Коли ми довідалися про його арешт, я не зважаючи на прохання тіток, 
а згодом самого Ол. Фролова (він надіслав моїй дружині, здається, два листи 
з Харківського ВУПРу), категорично відмовився (і заборонив робити це 
дружині) будь-чим допомогти цьому шахраєві, брехунові й, очевидячки, 
політичне неблагонадійній людині. Ці відмовлення допомоги викликало 
велике невдоволення проти мене з боку родичів та знайомих Ол. Фролова 
(відповідні факти можу ствердити). Всі ці факти моїх стосунків з Ол. 
Фроловим, ясна річ, не були широко відомі зовні, для сторонніх моїй родині 



людей, ці стосунки могли видаватися нормальними й цілком родинними. 
Роздмухувати ці родинні незлагоди я не міг, шануючи мою дружину й 
оберігаючи її спокій. 

З тих причин я не хтів гостро розвязати цю справу й вигнати Ол. 
Фролова з нашої родини, хоча на це неминуче йшло. Звичайно, Ол. Фролову 
так само невигідно було б поширювати наші суперечки поза межі родини. 
Більш того, він усяко боявся, що довідаюся про його шахрайства, а ще 
боявся позбувся тих вигод, які він мав, буваючи в моїй родині, обдурюючи 
нас і зловживати моїм іменем і громадським становище. Але все це дуже 
добре відомо й моїй дружині й деяким моїм друзям, що їм я часто скаржився 
на цю шахрайську поведінку Фролова, подавав головніші факти й просив 
поради в цій справі. Я певен, що дружина моя й друзі мої, а також сторонні 
особи деякі, можуть ствердити всі вищенаведені факти. Дещо, звичайно, 
може бути доведено документально. Так само друзі мої можуть ствердити 
вищенаведені факти й характеристику моїх стосунків з родичами моєї дру-
жини й мого ставлення до них, протягом 1922-1930 років. 

Ще раз цілком стверджую, що Олександер Фролов ніколи нічого не 
казав мені про якусь контрреволюційну організацію. Так само нічого я 
не чув од інших родичів моєї дружини. За тих ворожих стосунків, що 
утворилися між мною й усіма-чисто родичами моєї дружини, які до того ще 
прекрасно знали за мої цілком радянські погляди й активну діяльність на 
терені Радянської України й особливо ненавиділи мене за мої українські 
радянські позиції, � вони й не могли наважитися говорити мені про це. 
Безперечно, що, коли б я не знав щось про існування контрреволюційної 
організації, я негайно повідомив би про це ДПУ, і жадних родинних 
почувань тут у мене не могло бути. Глибоко ворожий ідеї російського 
великодержавництва та її чорносотенним насінням у Києві, що до них 
належали й родичі моєї дружини та їхнє соціяльне оточення � Київо-
подільське купецько-міщансько-чиновницьке багно, � тут я можу сміливо 
послатися на всі мої наукові твори й всеньку мою науково-громадську 
діяльність, � я, українець, радянський український учений та історик 
України, ніколи не міг би понукати контрреволюційної російської органі-
зації, тим паче не міг до неї належати. 

3) Нарешті повинен цілком ствердити, що я, хоч мешкав на Подолі, 
але не мав жадних стосунків з Подолом, не був знайомий особисто з 
постійним оточенням родичів моєї дружини, майже ні в кого не бував на 
Подолі (опріч вищенаведених даних про відвідування до 1925 року тіток 
моєї дружини, можу повно й точно зазначити, в кого, приблизно коли й 
скільки разів і в яких справах я був на Подолі, починаючи з 1919 року); 
майже ніхто з подільських мешканців не бував у мене й не зустрічався я з 
ними й поза межами Подолу (Петрівки). Всеньке моє життя зв'язано було з 
центром Києва, вся моя праця проводилася в центрі, всі мої відпочинки 
зв'язані були з товариством моїх друзів, товаришів і учнів (як партійців, так і 



позапартійних), що всі мешкають не на Подолі: вони бували в мене й я 
одвідував їх. Все це товариство моє нічого спільного не мало й не могло 
мати з родичами моєї дружини. Не раз я збирався вирушити з Петрівки 
(Подолу) до центру міста, мало не щороку шукав нового помешкання 
ближче до місця моєї роботи, � але на перешкоді ставали � то брак часу, то 
брак відповідного приміщення в районі ІНО й ВУАН, то брак коштів. 

Отож стверджуючи цілковиту відсутність будь-яких громадсько-по-
літичних стосунків з родичами моєї дружини, зокрема з Олександром 
Фроловим, та їх соціяльним оточенням, констатуючи з їхнього боку, зокрема 
з боку Олександра Фролова, вороже ставлення до мене (й почасти до моєї 
дружини), на ґрунті як родинних незлагод, так і гострої протилежности 
громадсько-політичних поглядів, я висловлюю свій глибокий жаль з при-
воду того. Що, шануючи родинні почуття моєї дружини, й допустив до моєї 
родини людину негідну, нечесну, дрібного шахрая (ще з давніх-давен), що 
його контрреволюційну діяльність тепер, очевидячки, виявлено органами 
ДПУ, � брата моєї дружини � Олександра Фролова. 

 
28/1 1931 р.              Олександер Оглоблін 

 
ДА СБ України. � Спр. 67093. � Т. 733. � Арк. 18-29.  

Автограф. 
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Додаткові свідчення О.Оглоблина слідчому ГПУ УСРР  
30 січня 1931 р. 

 
З лікарем Аркадієм Іларіоновичем Балабушевичем я познайомився р. 

1923 влітку. Підчас хвороби матері моєї, що її він лікував. Чув я про нього 
ще раніше, й він одружений з лікаркою [...] ∗ Григорівною Попович, що її 
родина колись (ще перед імперіалістичною війною) мешкала в тому-ж бу-
динкові, де мешкав і я. Матір мою Балабушевич лікував безплатно, і на-
слідки лікування були вдалі. Я віддячив йому якимсь подірунком, і з того 
часу почалося наше знайомство. Тут треба згадати, що ще раніш, з 1920 
року, я був знайомий з братом дружини Балабушевича � Григорієм Григо-
ровичем Поповичем (р. 1920 я завідував підвідділом вищої школи Київської 
Губнаросвіти, й Попович вдавався до мене, як офіційний представник 
колишньої Київської духовної Академії, що її тоді саме ліквідувалося. 

З 1921 року Попович почав працювати в штаті бібліотеки Київського 
ІНО (туди було прилучено велику бібліотеку кол. Духовної академії), а з 
                                                           
∗ Ім'я не прочитано. 



1922 року був відряджений до бібліотеки Історичного Кабінету ІНО, що на 
чолі його я був. Там він працював років 3-4, зарекомендував себе, як 
прекрасний бібліотечний робітник; він же виконував різні книжкові 
(бібліотечні) доручення моєї кафедри, семінару мого, нарешті � мої особисті 
бібліотечні справи (діставав книжки, повертав їх, тощо). 

Спільна робота в ІНО з Г.Г.Поповичем, очевидячки, визначила уважне 
ставлення з боку Балабушевича до хворої моєї матері, що, як вищезазначене, 
спричинилося до нашого знайомства з 1923 року (власне, з зими 1923-1924 
р.). Д-р Балабушевич почав лікувати мою дружину (вона, після невдалих 
пологів і смерті перших наших дітей, у лютому 1923 року була у дуже 
кепському стані здоровля й мені Балабушевич був дуже корисний для моєї 
родини, як досвідчений і тямущий лікар (він був за асистента проф. 
Яновського і мав великий медичний стаж), спец по хворобам легенів (а на це 
саме слабувала тоді моя дружина; та й у мене це було в небезпечному стані), 
взагалі лікар, що своїми методами лікування був далекий од шабльону ба-
гатьох своїх колег. Дружина Балабушевича, лікар-гінеколог (ще й педагог), 
так само своїми порадами дуже допомагала моїй дружині. 

Протягом 1923 і 1924 рр. я бачив Балабушевича доволі рідко, 
виключно в справах лікування мене або моєї дружини. Ближчого знайомства 
не було: «домами» ми не були знайомі. Іноді Балабушевич (і Г.Г.Попович) 
заходив до нас з візитом (традиційні свята, іменини дружини моєї, тощо), 
завсігди на дуже короткий час. Ближче знайомство � родинне � почалося з 
1925 року, коли, під час другої вагітности й пологів моєї дружини (у серпні 
1925 року), родина Балабушевичів дуже допомагала нам � лікарськими пора-
дами, грошима тощо. Треба зазначити, що всі родичі моєї дружини поки-
нули її тоді напризволяще, і в критичний момент пологів (дружина була при 
смерті) саме Балабушевич зробив великі послуги моїй дружині. 

Тоді ж таки, р. 1925 (якщо не помиляюся, це було на Великдень підчас 
вагітності дружини), я з дружиною, одного разу були в Балабушевичів (вони 
кликали нас до себе багато разів, але я був завсігди зайнятий своїми 
службовими й науковими справами; дружина моя була заклопотана хатнім 
господарством, вагітністю своєю, а згодом дитиною; до того ще, за звичкою, 
чи не з 1923 року, я ніколи й ніде не бував разом з дружиною). На тій учті в 
Балабушевичів, де я був з дружиною, були ще такі особи: крім родини 
Балабушевича та Г.Г.Поповича, лікар-гінеколог Жемчужніков, приятель 
Балабушевича з родиною своєю, до речі, Жемчужніков допомагав моїй 
дружині підчас пологів р. 1925), здається (не пригадаю точно, чи це було 
того саме разу, чи іншого, коли я був у Балабушевичів сам, без дружини, 
мабуть це краще пам'ятає дружина, родина Чернявських (домовласник на 
Подолі), що її теж лікував Балабушевич (більше тої родини я не зустрічав), 
ще якась учителька дітей Балабушевича � жінка поважного віку, цілком 
непомітна; може, була ще якась жінка, з знайомих дружини Балабушевича 
(добре не пригадую). 



На учті в Балабушевичів я був ще одного разу (це було або на Різдво 
1925 року, або на Великдень 1926 року), вже сам (без дружини, що тоді 
зайнята була дитиною). Того разу в Балабушевича, крім його родини й 
Г.Г.Поповича, були: якийсь далекий родич Балабушевича (призвіща не па-
м'ятаю; він десь працював на Подолі у Києві) з жінкою, якась співробітниця 
А.І.Балабушевича по Науково-Педологічному інституту (там вона працює); 
ще мабуть вчителька дітей Балабушевича. Не пригадую добре але можливо, 
що була ще родина Жемчужнікова, ні я, ні моя дружина не були. Справа в 
тому, що ці вечірки, де ми були, мали вузько-родинний характер; оточення 
Балабушевича (його родичі, товариші-лікарі, тощо) було мені зовсім не 
цікаве; отож мені було там доволі скучно; до того ще дружина моя й не 
могла й не хтіла бувати там. Це трохи ображало Балабушевичів (це 
подружжя разів два було на учті в нас), що мабуть іноді невдоволені були і з 
того, що ми їх удвох (родинно) рідко кликали до себе (я іноді запрошував 
Балабушевича самого на тії вечірки товариські, що були в мене, й де брали 
участь лиш мої друзі та товариші; а це нервувало дружину Балабушевича) й 
т.інш. Отож, починаючи з 1926 року стосунки наші з родиною 
Балабушевичів змінилися на гірше (почасти й тому саме, всупереч моєму 
бажанню, Г.Г.Попович покинув працю в Історичному Кабінеті ІНО); я почав 
усе рідше й рідше звертатися до Балабушевича за лікарською допомогою 
(тим паче, що грошей за візити він не брав), а родинне знайомство цілком 
увірвалося. Бачив я Балабушевича дуже рідко, а р. 1928 (приблизно) він 
переїхав на постійну роботу до Кременчуга. Останній раз я бачив його 
(протягом короткого часу) улітку 1930 року, коли він, перебуваючи у 
відпустці у Києві відвідував мене, хворого тоді на грип. Мушу ще додати, 
що Балабушевич іноді подавав лікарську допомогу декому з моїх друзів. 

Серйозний лікар-практик (хоч приватна практика його у Києві була 
дуже мала), д-р Балабушевич з боку громадського � людина безбарвна (так 
було принаймні за його перебування у Києві). У наших бесідах головніші 
теми були: стан здоровля мій та дружини (це мене цікавило найбільше), 
родинні справи, почасти справи Медінституту (де він працював), тощо; 
опріч того, Балабушевич був іноді дотепний оповідач і великий аматор 
анекдотів. Жадних розмов на політичні теми в нас не було. Ніколи нічого не 
казав він мені про якісь контр-революційні акції чи пляни. 

 
30.1.1931 р.          Олександер Оглоблін 
Допросил 

 
ДА СБ України. � Спр. 67093. � Т. 733. � Арк. 32-35.  

Автограф. 
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Додаткові свідчення О.Оглоблина слідчому ГПУ УСРР  

31 січня 1931 р. 
 

Прізвище «Добровольський» чув у Києві в зв'язку з кількома особами. 
Особисто знайомий був я з 1920-1921 р., з колишнім професором методики 
історії у Київському Інституті Народної Освіти � Леонідом Павловичем 
Добровольським, великим знавцем історичної минувщини Києва й 
Київщини, а також декабристського руху на Україні. З ним я працював в 
ІНО приблизно до 1925-1926 року. Зустрічався з ним і розмовляв лиш на 
ґрунті наших службових і наукових стосунків. Останні роки його життя (він 
помер десь у другій половині 1929 року) ми зустрічалися дуже рідко (я 
бачив його випадково у бібліотеці ІНО) й жадних розмов не мали (він був у 
стані напівненормальної людини). Оце єдиний Добровольський, що його я 
знав особисто. 

Проте, мені довелося чути й за інших Добровольських. Чув я про 
брата професора Я.П. Добровольського � який був за викладача в КПІ, лю-
дину, як мені переказували, поглядів реакційних; чув я, що він дуже во-
рогував з своїм померлим братом � моїм колегою проф. Л.П. 
Добровольським. Та особисто я цього Добровольського ніколи не бачив. 

Чув я також про якогось Добровольського, що служив в Академії Наук 
на якійсь технічній посаді (чи-то завгосп, чи-то бухгалтер). Про цього 
Добровольського мені оповідав лиш постійний лікар д-р Балабушевич 
(вони, здається, мешкали в одному будинку). Балабушевич, великий аматор 
анекдотів, взагалі дотепна людина згадував про цього Добровольського. Він 
характеризував його, як великого знавця анекдотів, людину, що любить 
«пожить», жуіра, бабника й т.інш. Той же Балабушевич казав мені, що 
Добровольський � колишній денікінець, людина цілком реакційних по-
глядів, українофоб, але працює в Академії Наук (правду кажуть, це після 
тоді трохи дивувала, аджеж за тих часів я ще нічого спільного з ВУАН не 
мав). Чув я також од Балабушевича, що Добровольський зв'язаний з якимись 
науковими справами, тощо. Це було приблизно року 1925. Казав про це 
Балабушевич між іншим; оповідання його про людину мені незнайому, 
якогось технічного службовця � для мене було нецікве, й слухав я Балабу-
шевича в пів-вуха. Оцього Добровольського я ніколи не бачив у 
Балабушевича, чи деінде, знайомий з ним не був і більше нічого за нього не 
знаю. 

Чув я прізвище «Добровольський» також підчас розмов брата моєї 
дружини Олександра Фролова моем телефоном у 1928-1930 рр. Фролов до-
волі часто дзвонив до якогось Добровольського й розмовляв, або з (не 
пам'ятаю точно, але мені здається, називав Фролов ту особу, що з нею він 
розмовляв цим телефоном), або з якимись жінками (Фролов називав тоді 
жіночі імення), за якісь комерційні справи (продаж будинку, приміщення й 



когось, тощо), або вмовлявся про зустріч. Здається, номер телефону того 
Добровольського позначено в телефонній книжці. Чи має цей 
Добровольський якесь відношення до Добровольського, що за нього колись 
казав мені Балабушевич, � не знаю. 

Опріч того, мені доводилося чути за Добровольського, здається профе-
сора гігієни, що працював в ШО в 1920-1921 р. (до мого призначення туди). 
Чув я це призвіще ще не раз (власник чи орендатор човнів на Дніпрі, [...] ∗, 
що мешкала у центрі Києва, за неї чув р. 1926-1927), але повторюю, що крім 
померлого професора ІНО � історика Леоніда Павловича Добровольського, 
нікого з усіх тих Добровольських не знав і їх не знаю. 

 
31.1.1931 р.     О.Оглоблін 

 
ДА СБ України. � Спр. 67093. � Т. 733. � Арк. 30-31.  

Автограф. 
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Лист О.Оглоблина «До тов. Слідчого»  
11 лютого 1931 р. 

 
До тов. Слідчого 

 
Останнього часу, в зв'язку з погіршенням стану мого здоровля, відчу-

ваю велику слабість і важке моральне пригнічення. Одірваний од родини 
(мене дуже непокоїть стан здоровля моєї родини й безпорадність моєї 
дружини) й праці протягом майже двох місяців (мене заарештовано 18-19 
грудня), я почуваю, що сили мої значно підупали. 

Я дуже прошу змінити мені «меру пресечения» так, щоб я міг бути з 
моєю родиною й мав змогу науково працювати. 

 
11/II р. 1931.            Олександер Оглоблін 

 
ДА СБ України. � Спр. 67093. � Т. 733. � Арк. 36.  

Автограф. 
 
 

№ 8 
 

Лист О.Оглоблина, що починається словами 
                                                           
∗ Кілька слів не прочитано. 



«Шановний тов. Родал» 
1 березня 1931 р. 

 
Шановний тов. Родал! 

 
При цьому надсилаю Вам заяву, де я прошу змінити мені «меру пре-

сечения». Мене особливо лякає зараз стан здоровля моєї дитини, а також 
дружини. Відчуваю, що їм страшенно важко без мене, в умовах матеріяльно 
кепських, з отою складною системою «передач» мені (а без ціх «передач» я 
не можу існувати без очевидної шкоди для мого здоровля). Та й себе 
почуваю зле. В мене грип, але, мабуть, перевести мене до лікарні не можна. 
Щодня підвищена температура, кашель. Жити не хочу. А ці дні, коли нічого 
не робиш, коли відчуваєш себе одкинутим од науково-громадського життя й 
праці. Почуваю в собі все ж великі сили й охоту велику до роботи, й боюся, 
щоб оце ув'язнення дальше цьому не зашкодило. А лікування в БУПРі, 
звичайно, важко. 

Я дуже прошу Вас, Шановний тов. Родал, взяти до уваги мій важкий, 
особливо зараз � і чим раз більше, � стан. 

З пошаною     Оглоблін 
 

1/ III 1931 р. 
 

ДА СБ України. � Спр. 67093. � Т. 733. � Арк. 62-63.  
Автограф. 
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Лист О.Оглоблина «До тов. Слідчого»  
1 березня 1931 р. 

 
До тов. Слідчого 

 
Вночі 18-19 грудня р. 1930 я був заарештований ДПУ й по сей день 

перебуваю під вартою у БУПРі. Під час допитів я дав докладні пояснення на 
ті запитання, що їх було мені поставлено. Поруч з тим 20/1 р. 1931 я подав 
заяву (від 15/1) про те, що я ніколи не належав і не належу до будь-якої 
контрреволюційної організації. З повним розумінням відповідальносте 
радянського громадянина й наукового робітника, стверджуючи цілком 
вищезгадану заяву, прошу Державне Політичне Управління взяти на увагу 
таке. 

Довге ув'язнення моє, в доволі важких для мого здоровля умовах 
ВУПР'у, надто ж протягом останнього місяця, зле позначилося на моєму 



фізичному й моральному стані. Одірваний від наукової й громадської праці, 
віддалік од родини, під тягарем важкого ж образливого для мене 
обвинувачення, відчуваю великий занепад моїх сил. Останнього часу хво-
роба (мабуть, грип) ще більш виснажує мене, а умови ув'язнення, ясна річ, 
не сприяють конче потрібному, надто-ж для мого, взагалі не сильного, 
організму, лікуванню. 

Опріч того, останнього часу мене особливо бентежить кепський стан 
здоровля моєї родини. В дружини моєї був нещодавно грип; слабий також 
мій син. Моє довге ув'язнення, в зв'язку ще з погіршенням матеріяльного 
стану родини моєї й з труднощами в справі «передач» мені, безсумнівно, зле 
позначаються на моїй родині, й це, в свою чергу, дуже мене хвилює. 

Глибоко певний, що процес слідства виявить мою непричетність до 
контрреволюційної організації, й що мої сили й знання ще потрібні будуть 
для Радянської України, я прошу Державне Політичне Управління змінити 
мені «меру пресечения», випустити мене на волю й дозволити повернутися 
до наукової й громадської праці й до родини. 

 
1/ІІІ 1931 р.              Проф. Олександер Оглоблін 

 
ДА СБ України. � Спр. 67093. � Т. 733. � Арк. 64-65.  

Автограф. 
 
 

№ 10 
 

Протокол допиту О.Оглоблина в ГПУ УСРР  
15 березня 1931 р. 

 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО 

 
1931 г. Марта месяца «15» дня, 

 
Уполномоченный  
Рай(Гор) Отдела Сектора  
допросил в качестве обвиняемого гр.  
который дал о себе такие сведения: 

 
1. Фамилия, имя и отчество   Оглоблин Александр Петрович____________ 
2. Возраст ___31 _________________________________________ 
3. Место рождения ____г. Киев_____________________________________ 
4. Социальное положение сын служащ. округа � по сосл. потомств. 
казак и личн. дворянин____________________________________________ 
5. Имущественное положение ___не имущ.___________________________ 



6. Гражданство УССР_____________________________________________ 
7. Образование высшее - Историко-филолог._________________________ 
8. Национальность ______Укр-ц____________________________________ 
9. Семейное положение ____женат � сын 5 л._______________________ 

10. Категория воинского учета     запас не служивший в армиях__________ 
11. Профессия     Научн. работ._____________________________________ 
12. Место службы и должность или род занятий ИПО, � ВУАН. � 
Профессор ИПО � Зав, катедр. Истор. Укр.-ВУАН.-Зав. комиссии соц. 
эконом, истории Украины________________________________________ 

13. Сведения о судимости и нахождении под следствием   не состоял_____ 
14. Партийная принадлежность ____бесп._____________________________ 
15. Состоит ли в Профсоюзе ________Рабпрос________________________ 
16. Точный адрес      г. Киев. Андреевский спуск 2. кв. 42________________ 
17. Социальное и политическое прошлое       из семьи  личн. двор. � в 
парт, организац. и белых властей учр. не служил.____________________ 

 
Будучи допрошенным по существу дела обвиняемый показал следую-

щее: 
З професорів ІПО (кол. ІНО) знаю ближче Радзиковського Бориса 

Євгеновича й Беркута Леоніда Миколайовича (був особисто з ними знайо-
мий, бував у них і вони відвідували мене). Опріч того, в поточній ака-
демічній роботі мені доводилося протягом кількох літ (я працював в кол. 
ІНО з 1921 року) мати службові стосунки з професорами Данилевичем 
Василем Юхимовичем, Филиповичем Павлом Петровичем, Зеровим Ми-
колою Костьовичем, Грунським Миколою Кузьмичем, Якубським Борисом 
Володимировичем, Савченком Степаном Володимировичем, Раєвським 
Олександром Миколайовичем, Жураківським Генадієм Євгеновичем, 
Манжосом Борисом Семеновичем (позначаю тут тих професорів ІНО, що з 
ними я працював в Інституті протягом довшого часу й що вони за своїм 
фахом близькі були до моєї дисципліни) та інш. Як декан факультету про-
фесійної освіти ІНО (а згодом зав. соц. Факультетом ІПО), � я знаю мало не 
всіх професорів Інституту й деяких викладачів його (серед останніх є й мої 
учні). Працюючи в Інституті з вищезгаданими особами протягом багатьох 
літ і близько обізнаний з їхньою академічною, а почасти й громадською 
роботою, до того ж з деяким з них особисто знайомий, я, звичайно, можу 
подати тут певні матеріяли для їхньої характеристики. 

Почну з осіб, що з ними я мав особисте знайомство. 
Професора Бориса Євгеновича Радзиковського знаю з кінця 1919 � 

початку 1920 рр. Мене познайомив з ним наш спільний приятель Микола 
Іванович Лобода, що тоді завідував Відділом Народної Освіти Київщини. 
Вони були товариші ще з гімназіяльних літ і Радзиковський був близько 
знайомий з родиною Лободи (я познайомився з Лободою навесні р. 1919, 
коли ми працювали в Наукоосвіті УСРР). Тоді (1919-1920 року) 



Радзиковський був викладачем якоїсь трудової школи у Києві, належав до 
тої молодшо-шкільних робітників Київських, що з неї насамперед відповідні 
органи Радвлади мали здобути сили, потрібні для реформи школи. Зокрема 
Радзиковського вважали за одного з революційно-настроєних учителів м. 
Києва. За рекомендацією Лободи, його було притягнуто до роботи деяких 
комісій при Губнаросвіті, а також уведено до складу Товариства вчителів-
інтернаціоналістів, згодом Товариство вчителів-комуністів. Там я з ним 
зустрівся. Далі ми (разом з Лободою й іншими товаришами) працювали, як 
штатні лектори на Вищих політкурсах Правобережжя при ЦК КПБУ. 
Протягом 1920-1922 років, як учасники різних комісій при Губнаросвіті р. 
1921, і нарешті з 1921 року почалася наша спільна робота в Інституті 
Народної Освіти. Курс політичної економії (згодом Катедра) в ІНО був 
доручений Радзиковському за рекомендацією й енергійною підтримкою 
Лободи, що тоді був за ректора ІНО. Пам'ятаю, що ця кандидатура 
проходила доволі нелегко, бо-ж Радзиковський з боку наукового був тоді ще 
цілком невідома особа, й на курс політичної економії були кандидати 
міцніші, ще й те впадало в очі, що з освіти фахової Радзиковський не 
економіст, а історик. Між іншим свого часу (це було здається, на початку 
1922 року) я, що тоді був членом Правління ІНО, хоч уважав за можливе, й 
бажане притягти до складу викладавців ІНО молоду радянську людину 
(надто-ж тоді, коли допіру скінчилося в ІНО панування на катедрі 
політекономії � Остапенка), але гадав, що доручати Радзиковському 
керувати цілою катедрою було передчасно й нетактовно. Проте, цю справу 
Лобода обстоював у Правлінні, й керування Катедрою Радзиковському було 
доручено. Перші роки своєї роботи в ІНО Радзиковський порівнюючи мало 
уваги приділяв цьому Інститутові (він мав тоді багато лекцій по інших 
курсах, тощо). Але після тої фактично руйнації, що її залишили на цій 
катедрі попередники Радзиковського � Остапенко і Тілецький, робота 
молодої й енергійної людини, до того ще з безперечним педагогічним 
хистом, мусіла дати певні наслідки. Отож, незабаром, Радзиковський здобув 
собі повного авторитету серед студентства ІНО як гарний лектор і 
організатор учбового процесу, як викладач-марксист і громадський 
робітник. Він користувався великим довіррям з боку адміністрації 
Інституту, осередку й студентських організацій. Не раз висувалася його 
кандидатура на адміністративні посади, але він завсіди ухилявся від таких 
пропозицій. Врешті приблизно з р. 1925 головна робота Радзиковського 
концентрується в ІНО й так було до кінця існування ІНО, а далі в Інституті 
профосвіти, де Радзиковський посів Катедру політекономії. Треба 
завважити, що робота педагогічна Радзиковського в ІНО, хоч і вважалася за 
цілком задовільну, а про те, брак міцної наукової бази Радзиковський майже 
не проводив науково-дослідницької праці � позбавляв його іменного 
наукового авторитету й серед професури й навіть серед студентства. 
Зокрема це великою мірою визначило моє доволі критичне й стримане 



ставлення до Радзиковського до 1924-1925 років. Отож зустрічалися ми тоді 
лише на роботі в Інституті й ближчого знайомства між нами не було. Певні 
умови для спільної роботи й ближчого знайомства з Радзиковським у мене 
з'явилися, відколи почалося в ІНО ректорування Семка, й велику силу у 
Правлінні зібрав Гермайзе, (як проректор). Семко й Гермайзе намагалися 
усунути з ІНО між іншим мене й Радзиковського. Щоб усунути 
Радзиковського з катедри, Гермайзе ввів до ІНО свого приятеля економіста 
О.С.Попова, що й мав заступити Радзиковського на катедрі. Спільна 
боротьба проти Гермайзе (на мою катедру історії України � мостився, 
очевидячки, він сам) зблизила мене з Радзиковським. Те близьке знайомство 
й приятелювання в нас почалося з січня 1928 року, коли ми зустрілися в 
Москві (я був там у науковому відрядженні) у нашого давнього приятеля 
Лободи. З того часу ми перейшли на «ти». Наше приятелювання змінилося 
влітку того ж таки року (1928), коли ми разом з моїм учнем приятелем 
Дмитром Євменовичем Бованенком зробили подорож по Кавказу. З осени 
1928 року умови роботи в ІНО для мене й Радзиковського значно покращали 
(Гермайе був усунутий од проректури, хоч деякий вплив на інститутські 
справи ще зберегав, здається, тоді-ж-таки він (Радзиковський) обраний на 
голову місцевкому ІНО, а згодом на члена Міськради від колективу ІНО. Та 
особливо усталено було позицію Радзиковського в ІНО після уходу Семка 
до Харкова й призначення на посаду ректора ІНО тов. Артемського. 
Артемський притяг Радзиковського й мене до участи в адміністрації ІНО; 
мене, як декана Факпрофосу, а Радзиковського, як проректора в справах 
учбових. Опріч стосунків службових, доволі жвавих, я зустрічався з 
Радзиковським в обстановці інтимних товариських вечірок, що відбувалися 
або в Бованенка, або в Артемського, або ж у Радзиковського і в мене 
(останнє бувало рідко, бо в мене родинні обставини не дуже сприяли цьому 
й у моєму родинному оточенні Радзиковський бував дуже рідко, іноді в 
проф. Беркута або в когось з знайомих жінок). Ці вечірки були здебільшого 
протягом 1928-1929 ак. року й почасти 1929-1930 ак. року. За останніх 
місяців 1930 року ці вечірки майже зійшли нанівець, почасти в зв'язку з 
збільшенням нашої академічної роботи, а почасти через деякі особисті 
обставини (зокрема через хворобу Радзиковського). За цих останніх років, і 
на роботі і підчас відпочинку в моїх стосунках з Радзиковським характерно 
позначилися певні риси його вдачі. Ця людина нервова, метушлива, жадібна 
до життя, поверхова й легковажна й повний еклектик, це за відзивами 
фахівців помітно і в його академічній роботі, � [...] ∗ і педант, людина 
доволі вузька в своєму ставленні до роботи. Його егоїзм, велике 
самолюбство нелегко мирилися, або, краще кажучи, не мирилися з тим. Що 
навколо нього й товариші його й учні його проводячи інтенсивну наукову 
роботу, далеко пішли з ним шляхом і значно його випередили. Отож і мої 
                                                           
∗ Кілька слів не прочитано. 



стосунки з ним були дуже нерівні, частенько траплялися в нас гострі 
сутички й на грунті службовому й на грунті особистому, причім у певні 
моменти принципових незлагод (зокрема питання про стан катедри 
політекономії в ІНО) я підтримував часто-густо не Радзиковського, а 
Артемського й Бованенка, що їх Радзиковський вважав за своїх конкурентів 
в ІНО, побоювався їхніх наукових досягнень і мав з ними (а заразом і зо 
мною) подекуди гострі суперечки. Треба додати ще, що Радзиковський, хоч і 
брав участь у моєму інтимному товаристві (мої друзі й учні), але тримався (а 
почасти й ми його тримали) трохи осторонь, та і в своє особисте життя він 
не дуже охоче нас пускав (характерно, що один в одного ми бували дуже 
рідко, особливо він у мене), маючи власне товариство знайомих (а коло його 
знайомств було доволі велике), що з ним я й тої друзі мали вельми мало 
спільного. Таким чином, хоч наші зовнішні приятельські стосунки врешті 
лишалися непорушні, а проте в глибині десь жевріли і в його і в мене якісь 
почуття недовіри й нехіті. Він, як мені переказувано (та й сам я бачив), 
трохи заздрив моїм академічним успіхам. Він безсумнівно недооцінював 
проблеми української соціялістичної культури, а разом з тим нацполітики 
Радвлади; в нього ми почували байдужість, а то й нехіть до української 
культури; взагалі помітні були в нього пережитки російського 
великодержавництва в поглядах на нацпитання, зокрема, українське, а його 
постійне товариство знайомих у Києві і Москві, очевидячки, підтримувало 
такі настрої. Політичне обличчя Радзиковського було доволі неясне. З 
одного боку, він з початку перемоги Радвлади на Україні 1919 р., а власне 
кажучи після денікінської окупації, я як вище зазначено вперше з ним 
познайомився, один з перших виявив готовність працювати за відповідними 
вказівками й директивами органів Радвлади. Але і тоді й пізніше він уникав 
будь-яких відповідальних доручень, пояснюючи це своїм хистом; він у 
важкі моменти революційної боротьби тримався осторонь, скоріше був 
доброзичливим спостерігачем, аніж спільником у боротьбі за революційну 
перебудову шкільної (і взагалі освітньої), системи. Пізніше (після) польської 
окупації, коли розпочалася його робота, як лектора політекономії на Вищих 
політкурсах, ІНО, тощо, � він зосередив головну увагу на цій роботі, 
виступаючи скоріше, як спец. Проте і тоді й згодом його вважали за людину 
цілком радянську, й завжди відповідні радянські організації підтримували 
його й висували на відповідальну роботу. Так було до кінця й на роботі його 
в ІНО мені це доводилося спостерігати одвертих виявів якоїсь контр-
революційности. Щоправда, були моменти, коли в Інституті на нарадах 
адміністрації, або в приватних розмовах, Радзиковський (і інші) виступали з 
критикою тих чи інших заходів Наркомосу УСРР щодо реформи Інституту 
Народної Освіти, але це торкалося здебільшого конкретних питань реформи 
вищої школи, поточних розпоряджень Наркомосу тощо, � не поширюючися 
на принципові засади даної справи. Треба завважити, що останнього часу, 
після реорганізації Інституту Народної Освіти, критика тая з боку 



Радзиковського почала набирати мовляв нервового характеру, надто-ж 
восени 1930 року, коли Інститут профосвіти переживав великі фінансові 
труднощі, зокрема була велика й важка затримка з виплатою заробітної 
платні, що дуже нервувало всеньку професуру Інституту. У приватних 
балачках доводилося чути від Радзиковського часто-густо суто 
обивательські твердження, що знов-таки я пояснював вдачею 
Радзиковського та його хатнім оточенням. Не можу зараз дати вичерпного 
аналізу діяльности Радзинського, як одного з керівників Інституту протягом 
останнього року; але мушу завважити що за останніх місяців він робив 
чимало помилок у роботі, засвоюючи собі методів іноді нетактовних, що 
могли знервувати й дезорганізувати професуру, а через те відбитися 
негативних на учбовому процесі приміром, це позначалося на розподілі 
катедр Інституту восени 1930 року на заміщенні вакантних посад на 
організації методів навчання, тощо. І знов-таки все це пояснюється вдачею 
цієї людини та браком у Радзиковського відповідного адміністративного 
хисту й досвіду. Така була моя думка, така була вона й у товаришів по 
роботі в Інституті, зокрема, в Артемського, Бованенка, тощо. Треба сказати, 
що за останніх місяців позиція Радзиковського трохи захиталася. Брак чіткої 
методологічної установки в роботі над курсом політекономії послабив його 
становище в катедрі марксизму-ленінізму (здається, він навіть втратив там 
штатну посаду). Це, а ще й стан здоровля (він захворів на нирки і влітку 
1930 року ми � я з родиною і він � перебували і Железноводске, де він 
лікувався) яскраво відбивалося на настрою Радзиковського, його 
нервовости, його невдоволення, його критичному ставленні до поточного 
життя. Все це позначилося й на наших особистих стосунках, що за останніх 
місяців певною мірою погіршилися, так само це було і в стосунках 
Радзиковського з Артемським і Бованенком. Повинен ще додати, що 
протягом останніх років у приватних бесідах мені доводилося чути від 
Радзиковського деякі критичні твердження й сумніви щодо політики 
Радвлади в сфері запровадження п'ятилітнього пляну й колективізації в 
сфері питань фінансових, освітніх тощо. Він очевидячки, уважно стежив за 
партійним життям (це йому полегшено було через особисті й службові 
стосунки з партійними робітниками (зокрема, його свого часу цікавила 
троцькістська опозиція, правий ухил і взагалі внутрішні партійні стосунки). 
Але в розмовах на ці теми він висловлювався надзвичайно обережно, 
скоріше констатував певні факти, (переважно прогресивного характеру) 
аніж їх оцінював. Те ж саме помітно було і в розмовах на поточні політичні 
теми (приміром, процеси СВУ, промпартії, тощо), хоч узагалі � людина 
неглибока й легковажна � Радзиковський здебільшого висловлювався 
офіційно й ляконічно, розчиняючи часто-густо такі бесіди обивательщиного 
(анекдоти, чутки й таке інше). 

Друга особа, що з нею мене зв'язувало, крім спільної праці в Інституті, 
ще й особисте знайомство � це професор Леонід Миколайович Беркут. Знав 



я його (як фахівця історика) давно, але познайомився з ним особисто у 1922 
році, коли він � тоді професор Ростовського Університету � заявив про своє 
бажання переїхати на постійну роботу до Києва (він киянин за 
походженням). Хоч загальне ставлення академічних кіл Київських до 
Беркута було доволі стримане, а то й негативне, а проте були тоді певні 
обставини, що допомогли йому влаштуватися у Києві. Саме тоді у Київсь-
кому ІНО (кол. Університет) катедра всесвітньої історії (Беркут � медієвіст) 
перебувала в стані цілковитої руйнації (старі професори Київського 
Університету на цій катедрі помандрували за Денікіним, а останній 
представник старої університетської професури � проф. Покровський 
переїхав на постійну працю до Ніжена. Молодих фахівців було обмаль і 
катедра там на деякий час підпала під великий вплив відомого за процесом 
Ц.Д. професора російської історії Смірнова та його групи, що й намагалася 
закрити цю катедру зі своїми людьми. Правління ІНО, що до складу його я 
тоді входив, з цим погодитися не могло й шукало професора з певним 
науковим іменем, який міг би посісти цю катедру й усунути звідти впливи й 
креатуру Смірнова. Отож заява Беркута була до часу й після певної 
боротьби з групою Смірнова, а також з шовіністичною українською 
професурою. Беркута було обрано й призначено на керівника Катедри все-
світньої історії ІНО, а також доручено йому в 1922-1923 році керувати 
факультетом Профосу. Відтоді розпочалося й наше особисте знайомство: він 
бував у мене, я в нього, ще зустрічалися ми або в М.І.Лободи, або в проф. 
Г.Г.Павлуцького, що тоді був за проректора ІНО (помер 1924 року), а згодом 
(1928-1930 рр.) ще в Бованенка, Артемського й Радзиковського. Беркут, 
людина весела, компанійська (тоді він був ще холостяк), став частим гостем 
наших товариських вечірок (так було здебільшого до 1927 року), а наші 
службові стосунки й інтереси цьому сприяли. Проте, Беркут не спромігся 
усталити свої позиції ані в Інституті, ані в інтимному товаристві. Хоч він 
багато часу приділяв роботі в Інституті (він зумів налагодити роботу 
деканату в 1922-1923 рр.), ретельно ставився до своїх лекторських обо-
в'язків, чимало працював і науково, один з багатьох старих професорів � 
багато часу й уваги віддавав громадсько-професійній роботі, а проте неза-
баром виявилося, що він залишився на старих методологічних засадах (ідео-
логічних) у викладанні всесвітньої історії, що він своїм методом роботи 
викладання цілком не завдоволює студентів, (це невдоволення виявлялося 
чим раз дужче), що в сфері роботи адміністративно-громадської � він, 
скоріше, сумлінний старий чиновник, аніж робітник нової радянської вищої 
школи. Опріч того і в особистих стосунках наших виявилися певні 
розходження, що за головну причину їх стали як згадані вище вади 
громадсько-педагогічної роботи, так і негативні риси вдачи Беркута, як 
людини. В нас почалися різні сутички, наші придатні зустрічі відбувалися 
доволі рідко, а згодом майже зовсім припинилися (зокрема, після одруження 
Беркута в 1929 році). Громадсько-політичне обличчя Беркута доволі без-



барвне. У минулому він � професор Варшавського (згодом Ростовського) 
університету � відомий був як людина поглядів консервативних, хоч, по-
скільку мені відомо, за реакціонера його не вважали, (очевидячки, він 
просто мостився коло правої професури, що йому протегувала й мабуть 
покладала на нього певні надії політичні, але ж активно себе не виявляв). За 
Радянської доби він ступив на позиції «зміновіховства», хоч весь час 
залишався звичайнісіньким обивателем, з доволі помітним упливом його 
давніших поглядів і симпатій політичних. Особливо цей уплив помітний 
зробився за останніх років, коли в Беркута виявилися неспроможність (а 
почасти може, й небажання) зрозуміти завдання будівництва соціялістичної 
культури, коли все більш і більш він почав одставати від темпу Радянського 
життя взагалі й вищої школи зокрема. Що треба завважити, що наукова 
діяльність Беркутова не могла розгорнутися почасти через властивості його 
фаху (дослідження історії середньовіччя, очевидячки, не є актуальне 
завдання роботи наукових установ, отож тематика праць Беркута була 
великою мірою непридатна для плянів наукової роботи ВУАН або інших 
наукових інституцій Союза), почасти через негативне ставлення до його 
особи з боку керівників наукових установ Укрнауки УСРР. Все це остаточно 
зробило з Беркута цілковитого обивателя, з настроями, хоч прихованими й 
обережними, але, звичайно, не радянськими. Це великою мірою позначилося 
й на наших негативних стосунках, викинувши Беркута з кола моїх 
товаришів і приятелів останнього часу. 

Інших професорів ІНО (тепер ІПО) я знаю приблизно лише по роботі в 
Інституті. Тільки обмежуся короткими характеристиками, що за них 
згадував вище. 

Професор Василь Юхимович Данилевич керівник катедри російської 
історії, з фаху історик і археолог України, стара, хвора людина, цілковитий 
[...] ∗ нездатний вже керувати Катедрою. Людина з доволі плутаним і темним 
минулим, щоправда він був у великій опозиції керівних колах старої 
університетської професури, але то чималою мірою було на ґрунті його 
особистих незлагод з проф. Довнар-Запольським, що за дореволюційного 
часу посідав Катедру російської історії у Київському Університеті, «учасник 
революції 1905 року», «більшовик» (це за його словами), він за тих часів 
умів робити іноді реверанси у бік реакції, а після революції 1917 року посів 
яскраві шовіністичні позиції (навіть з клерикальним відтінком). За останніх 
років він ніби-то став цілком радянським професором, але залишки старих 
гріхів його, очевидячки, позначаються й досі на його роботі. Старий 
інтриган і сплітник (до речи, великий знавець Київського академічного 
болота � й дореволюційного й після революційного). Данилович врешті є 
типовий радянізований обиватель й за похилим віком і слабим здоровлям, до 
активної діяльности мабуть нездатний. Знайомий я з ним з 1921 року. 
                                                           
∗ Слово не прочитано. 



Представники Катедри історії української літератури � професори Зеров 
Микола Костьович і Филипович Павло Петрович, що з ними мені довелося 
працювати в Інституті приблизно з 1922 року (з Филиповичем і Зеровим 
зрідка зустрічався й у приватному житті протягом 1922-1924 рр., зокрема й 
Л.М.Беркута й М.І.Лободи) належало до групи української професури ІНО. 
Прихильники ідеалогічних (останнього часу механістичних) концепцій у 
будуванні українського історично-літературного процесу, нещодавно 
активні неоклясики в літературі й критиці українській, вони в житті 
Інституту протягом кількох літ посідали доволі помітне місце, керуючи 
Катедрою й відповідними семінарами, беручи участь в адміністрації 
Інституту (Филипович у 1923-1925 рр.), маючи неабиякий вплив на 
студенство, активні робітники Інституту, люди з ерудицією й талантом 
(особливо Зеров), вони, безперечно, були «легальним рупором» ідей 
«неоклясицизму» й СВУ в Інституті Народної Освіти, надто за доби Семка й 
Гермайзе, але вчасно зуміли викрутитися з справи СВУ й засудити своїх 
ідейних однодумців, принаймні, в царині літературознавства) й зберегли 
свої катедральні позиції в Інституті, але останнього часу зазнали великої 
поразки у відомій справі з явно ідеалістичними й шкідливими програмами 
своєї дисципліни, що їх вони складали й за «благословеніем» Семка, хтіли 
пустити у широкий академічний світ. Після процесу СВУ вони (власне, 
Зеров) деклярували своє ідеологічне роззброєння, але в практичній роботі 
їхньої катедри це ще не позначилося. Лиш восени 1930 року з'явилася 
можливість зробити ревізію їхньої роботи в Інституті. Але наслідки тої 
ревізії мені невідомі. 

Професора Миколу Кузьмича Грунського керівника катедри російсь-
кого мовознавства, знаю з 1920 року, коли ми спільно працювали в 
Правлінні Київського Робітниче-Селянського Університету (1920-1922 рр.). 
Це � представник старої професури, у минулому обережно-ліберальна люди-
на (ясна річ, легко робив і консервативні ходи), що за радянських часів узяв 
участь у реформі вищої школи, намагаючися поспішати за сучасним життям. 
Не дуже йому у цьому щастило, й раз у раз помічалися в нього й залишки 
старих ідей і вплив старого політичного світогляду. Декляруючи свою 
відданість Радвладі, він врешті являє собою той же тип радянізованого 
академічного обивателя, що й проф. Данилевич. Він лиш краще зберіг свої 
фізичні й розумові сили. 

Професора Бориса Володимировича Якубського, керівника катедри 
російської літератури знаю з 1919 року, коли я вперше познайомився з ним у 
Наркомосі УСРР, де й разом працювали. Нас познайомив наш спільний 
приятель М.І.Лобода. З Якубським далі я працював у 1919-1920 рр. у Київ-
ському Відділі Народної Освіти, аз 1921 року починаючи в Інституті На-
родної Освіти. Якубський, старий меншовик-інтернаціоналіст, у період бо-
ротьби за радянську школу (1919-1921 рр.), хоч брав безпосередню участь у 
цій боротьбі (не так, як Радзиковський, що ховався у запічку), але завсіди 



був не гарячий, а теплий. Це було настільки помітно, що лиш особисте 
довірря М.І.Лободи до нього й могло полегшити Якубському посісти впли-
вове місце і в адміністративній роботі 1919-1921 років і в науково-педа-
гогічній роботі в ІНО (з 1921 року). Чиш раз більш Якубський захоплювався 
теорією й методологією літератури (до речи, він був і великою мірою 
залишився формалістом у методології літератури), зробив у цій царині 
чимало, але він активної діяльности в Інституті відійшов, починаючи з 1924-
1925 років, згодом важка хвороба перетворила цю ще порівнюючи молоду 
людину майже на цілковиту руїну (за останніх років не раз знімалося 
питання про усунення його з Інституту, через хворість). Це-ж великою 
мірою дало йому можливість залишитися обивателем, що стоїть осторонь 
громадсько-політичного життя за останніх літ. Особисті стосунки наші 
продовжувалися з 1920 до 1923 року, коли на ґрунті поточних академічних 
справ ІНО наші взаємини зіпсувалися й перетворилися на ворогування, яке 
згодом припинилося, коли Якубський у житті Інституту являв вже якийсь 
«живий труп». 

Професора Степана Володимировича Савченка, одного з керівників 
Катедри історії світової літератури, особисто знаю з 1921-1922 року, коли 
він почав працювати в Інституті. Людина молода, талановита й активна, 
Савченко зумів здобути собі певної популярности серед студенства ІНО й 
серед колективу ІНО, як один з активних робітників Місцевкому ІНО. Ос-
таннє зблизило його з М.І. Лободою, що деякий час поєднував обов'язки 
ректора ІНО й Голови правління Спілки Робос. У Лободи я зустрічав Сав-
ченка кілька разів у 1923-1924 рр. Савченко належав до групи російської 
реакційної професури ІНО, був близький до групи Смірнова, але мабуть од 
активної політичної діяльности ховався. Згодом Савченко трохи відійшов 
принаймні від войовничого осередку російської професури в ІНО й остан-
нього часу його вважали за «попутника». А він, ця нервова, хвора й гаряча 
людина � безперечно, старої політичної (реакційної) закваски й за певних 
обставин, може виявити зовсім не радянське обличчя. 

Останні три імення, згадані на початку цих моїх свідчень, � професори 
Раєвський, Жураківський і Манжос � репрезентували катедри 
педагогічних дисциплін, теоретичних і практичних. Мушу завважити, що 
мої стосунки з цією групою професорів ІНО були весь час недобрі. Річ у 
тім, що всі вони (надто ж Раєвський і Манжос) були представниками вой-
овничого «педагогізму» в ІНО і, треба визнати це, завзято билися за те, щоб 
свої катедри (й години курсів) поставити на чільне місце поміж усіх інших 
катедр Інституту, й ще завзятіше боронили кожну пядь своєї педагогічної 
«території», занадто вже широкої, на шкоду інших дисциплін учбового 
пляну. До того ще згадані професори, люди молоді й активні, посіли 
впливове місце в громадсько-професійному житті Інституту (зокрема в 
Місцевкомі), а дехто (приміром, Раєвський) протягом певного часу належав 
до керівної адміністративної верхівки Інституту, або завсіди був серед 



перших кандидатів на адміністративні посади. Зі свого боку, я весь час 
уважав, що Інститути Народної Освіти на Україні, де немає університетів, як 
в РСФРР), повинні поруч головного свого завдання � готувати робітників 
освіти для різних шкіл, � дбати також за підготовку наукових робітників 
відповідного фаху, причім обидва ці завдання мусять бути поєднані (аджеж і 
педагог мусить бути добрим фахівцем з своєї дисципліни). З цього погляду в 
учбових плянах ІНО чимраз більше помічалася велика гіпертрофія 
педагогічних дисциплін, що викликало велике невдоволення з боку 
студенства й безперечно зле відбивання на якості продукції ІНО. Отож я 
протягом багатьох літ, як член Правління ІНО, як член факультетських і 
предметових комісій завсіди обстоював за тим, щоб ці ненормальні явища 
було усунено. Найгостріше це питання повстало 1929-1930 ак. року, коли 
почалася робота над реорганізацією ІНО. Я був тоді деканом факультету 
Профосу, й мені довелося витримати багато боїв з Раєвським і особливо 
Манжосом (перший виступав, як Голова педагогічної предметової Комісії; 
другий, � як керівник «покривдженої» Катедри методики й дидактики, де, за 
новим учбовим пляном, було цілком раціонально зменшено кількість 
годин). Вони закидали мені «ворожість» до педагогічних дисциплін 
«руйнацією» їхніх катедр, тощо; на відповідних засіданнях гостро виступали 
проти мене, намагаючися усунути мене з посади декана; зокрема Манжос 
писав на мене доноси до Наркомоси в цій справі (через Семка), тощо. Після 
реорганізації ІНО питання частково втратило гострість (замість надмірної 
сили теоретичної педагогіки, було заведено в нових учбових плянах 
педпрактику), а до того ще всі педагогічні катедри перейшли в ІНО під 
безпосереднє керування заступника директора по учбовій частині (себ-то 
Радзиковського). Тим-то й мої стосунки з згаданими професорами стали 
трохи «спокійнішими». 

Все це позачалося, звичайно, на моїх взаєминах з кожним з тих профе-
сорів, зокрема. Якось лагідніші вони були з професором Генадієм Євгено-
вичем Жураківським. Я знав його ще по Університету, хоча були на різних 
курсах і відділах. В ІНО він з'явився пізніше (після закінчення відповідного 
аспірантського стажу, в катедрі педагогіки). Тримався на другому пляні 
(педагогічні зірки першої величини були тоді Раєвський і Менжос), взагалі 
його педагогічні колеги тримали його трохи у «чорному тілі». Я почав ціка-
витися ним ближче, коли довідався, що він працює � і ретельно � над 
історією освіти й освітньої думки на Україні. Я звернув увагу на ці його 
досліди, відкрив їм шлях до Комітету Соціяльно-Економічної історії Ук-
раїни при ВУАН, що нею я керував, привів Жураківського до складу членів 
тої Комісії, а це дало йому змогу поставити свої досліди на міцний науковий 
ґрунт. Після реорганізації ІНО, Жураківський не залишився в ІПО, й ми 
зустрічалися лиш на ґрунті нашої праці в Комісії ВУАН. Громадсько-
політичне обличчя Жураківського було доволі невиразне. Належав він до 
групи професури, хоча він почав професорувати вже тоді, коли тая група. 



Після ліквідації Ц.Д. і групи Смірнова в ІНО, чимало змінилася. Відбиток 
старої школи був доволі помітний на Жураківському; його громадсько-про-
фесійна робота була, врешті бліда (взагалі це постать сіра), й на мою думку, 
він був і залишився академічним обивателем, що за певних обставин, легко 
міг-би змінити свої тимчасові радянські позиції. 

Професора Олександра Миколаєвича Раєвського знаю з 1920-1921 рр. 
по Робітниче-Селянському Університету, а згодом по спільній роботі в 
Інституті Народної Освіти. Він учень професора психології Зінківського, що 
був за Скоропадщини Міністром культів, а згодом емігрував за кордоном. 
Після від'їзду Зіньківського, Раєвський залишився без наукового 
керівництва (здається деякий час він працював у професора педагогіки 
Ананьїна; проте він скоро розпочав самостійно викладати лекції в ІНО, а 
після того, як безнадійно захворів проф. Ананьїн, зробився Головою 
педагогічної предметової Комісії. У 1922-1923 рр. Він був за секретаря 
Основного факультету ІНО, де й був деканом, а далі � секретарем і в.о. 
декана факультету професійної освіти, де він був спочатку помічником, а 
згодом заступником проф. Лебединцева (помер 1925 р.). що був першим 
лідером войовничого «педагогізму» в ІНО. Після того Раєвський одійшов од 
адміністративної роботи, хоч і далі не раз ставилося питання про повернення 
його до неї (висували його певні групи ростовської професури, що до неї він 
належав, а також Місцевком ІНО), зате він бере участь у громадсько-
професійній роботі й був за Голову Місцевкома ІНО (зокрема 1929-1930 р., 
коли Радзиковський � його попередник � пішов на проректуру). Раєвському 
пощастило створити собі доволі міцне й впливове місце в ІНО (він керував 
катедрою педології та рефлексології) й поза межами його (приміром, у 
відповідній науково-дослідній катедрі). З боку наукового, Раєвський ще 
мало відома людина. Хоч він і працює в ІНО близько 10 літ і керує довгий 
час катедрою, а проте мені зовсім невідомі його наукові праці, мабуть, цей 
бік діяльності академічної в нього, так само, як і в Радзиковського, був 
занедбаний. Авторитету серед студенства ІНО він не набував, хоч треба 
сказати, що колеги педагогічні Раєвського були значно слабіші за нього, й 
це, певною мірою, визначало в студентів ІНО краще й поважніше ставлення 
до нього, ніж, приміром, до Менжоса або Жураківського. Громадсько-
політичне обличчя Раєвського в Інституті було доволі бліде. Зовні людина 
радянська (за такою його зважала й адміністрація ІНО), Раєвський, 
очевидячки, намагався бути осторонь політичних питань з цього боку я його 
майже не знаю). А втім, за певних обставин, він, очевидячки, міг би 
показати � мабуть так само бліде � інше політичне обличчя. Повинен 
додати, що на мене особисто Раєвський справляв вражіння доволі стриманої, 
обережної й скритної людини. 

Іншої вдачи третій представник педагогічний катедр ІНО � професор 
Борис Семенович Манжос. Вперше це ім'я я побачив р. 1918 на шпальтах 
поганенького журнальчика у Києві «Голос жизни», що об'єднував за доби 



махрової реакції гетьмана різних російських, малоросійських кадетів (дехто 
з них волів зватися безпартійними соціялістами). Там умостився й Манжос з 
своїми статтями. Цілком природньо від «Голоса жизни» 1908 року Манжос 
прийшов до денікінщини 1919 року, принаймні мені вже згодом 
переказувано, що він був денікінським офіцером), й з нею кудись подався з 
Києва на південь. Після 1920 року віхи Манжосового життя почали мінятися 
й повернули вони його до Києва, хоч, ясна річ, білі фарби «Голоса жизни» й 
денікінщини довелося замінити фарбою червоною. Треба сказати, що 
Манжос, з природи своєї, вмів «щиро каятися» (здається, й чомусь він 
каявся ще в «Голосе жизни»), і вмів так це робити, що йому вірили. 
Повірили йому отож, коли він повернувся до Києва й, після попередніх 
етапів науково-педагогічних, почав працювати в ІНО. Отоді я з ним і по-
знайомився, але перші кроки нашого знайомства були такі непомітні, що я 
навіть не пригадую, коли це сталося (мабуть 1924-1925 р., а може й пізніше). 
Минуле Манжоса було добре відомо киянам; в Інституті я гостро вислов-
лювався проти його кандидатури, вважаючи, що вона компромітує радянсь-
кий ВИШ. Про це Манжос знав, а тут ще масла у вогонь підливав родич 
Манжоса (брат його дружини) мій колишній слухач Сонні, що з рук 
Смірнова перейшов до рук Гермайзе, й за своїми вчителями отими, дихав на 
мене духом лютим (це позначалося між іншим на рецензіях Сонні на мою 
«Фабрику», вміщених у «Пролетарській Правді» р. 1925). Але найгостріші 
сутички у мене з Манжосом були 1929-1930 роки в справах деканату, (про 
це я згадував вище). Восени 1930 року, вже в ІПО наші стосунки службові 
формально трохи налагодилися, але мені не раз доводилося констатувати, 
що Манжос укупі з Радзиковським займали в деяких питаннях учбового 
характеру, спільну ворожу позицію проти мене. Наукове життя Манжоса 
мені відоме дуже мало. Він часто � і то не до ладу � згадував свою док-
торську дисертацію, що буцім то друкується, мені так і не пощастило по-
бачити того твору; статтів він друкував, здається, чимало. Ще більш було 
проектів, іноді цілком спекулятивних. Як професор ІНО, Манжос серед 
студенства не мав жадного авторитету, був скоріш персонажем негативним і 
одіозним; мені, як деканові, доводилося одержувати часті скарги на 
Манжоса від студенства, яке було невдоволене з його викладів, а ще тільки з 
того, що він великою мірою, завдяки йому, практика в ІПО (він керував 
нею) восени 1930 року провадилася. Типовий авантурник і Хлестаков, 
людина надзвичайно брехлива й легковажна, але зарозуміла й нахальна, ще 
й надміру спритна й хитра, Манжос умів «втирати очки», вмів добре людям 
запорошувати очі, й, розгорнувши (так він казав в ІНО) культосвітню працю 
на одному з київських підприємств (здається ГЗМ), подав заяву про вступ до 
партії (принаймні так переказувано в ІНО). Згадані вище риси його вдачи й 
моменти його політичної біографії показують, доводять, на мою думку, що 
Манжос, який свого часу «щиро» засудив свої білогвардійські позиції, міг 
би вже зовсім легко й щиро, за певних обставин, засудити свої позиції й 



свою фразеологію радянську. 
 

Олександер Оглоблін 
 

Як я зазначав у своєму попередньому свідченні, мені доводилося на 
поточній академічній роботі, протягом багатьох літ зустрічатися також з 
іншими професорами та викладовцями Інституту. Щоправда я менш знаю 
професорів інших факультетів, (крім Соц-Ек. фак.). Але повинен зазначити, 
що головні фортеці російської професури були саме на відділах фізико-
хіміко-математичному й агробіологічному, де збереглося більш старої 
університетської професури, ніж, природньо, на відділах історично-еконо-
мічному та літературно-лінгвістичному. Згадана вище група Смірнова, хоч 
безпосередньо зв'язана була з відділами історії та літератури, а проте 
найміцнішу підтримку мала серед професури відділів т.зв. «точних» наук. 
Отож не дивно, що лідерами російської реакційної професури в ІНО були 
такі особи, як професор фізики Де-Метц, професор зоології Воскобойніков 
(зять Де-Метца), професор математики Букреєв, професори хемії Єгоров і 
Реформатський та інші. Ця група, подекуди, зокрема в особі молодших своїх 
представників, прикриваются «зміновіховством», радянською фразеологією 
й участю в громадсько-професійній роботі, як в Інституті, так і поза межами 
Інституту, фактично провадила практику опозиційну щодо реформи вищої 
школи (обстоюючи старі університетські позиції, ще й реакційні традиції 
Університету св. Володимира), вороже ставлення до радянізації ІНО (це 
позначалося на доборі молодшого складу викладавців та аспірантів), 
зокрема, чинила активний опір українізації Інституту. Проте ліквідація Ц.Д. 
й енергійні заходи Радвлади щодо радянізації ІНО завдавали чималого вдару 
цій верхівці російської реакційної професури: дехто з тих професорів 
одійшов до активної академічної роботи, дехто вийшов з Інституту. Тоді 
керівна роля перейшла до молодшої генерації професури відділів «точних» 
наук, що вже не мали того авторитету і впливу на всеньку професуру ІНО як 
отії старі [...] ∗. Ця молодша генерація виявлялася вже більш радянізованою 
(великою мірою формально), хоч іноді брикалася в справі українізації 
Інституту. Тут особливо позначилися професори хемії Волков, фізик Роше, 
зоологи Белінг, (один з найактивніших і найспритніших) і Артоболевський; 
ще з молодших � зоолог Воскресенський (асистент катедри зоології, а 
згодом доцент). А втім, повинен зазначити, що цю наймолодшу генерацію 
(доценти, асистенти, тощо) викладавців ІНО по відділах точних наук я знаю 
дуже мало, бо і фахом моїм од них був далекий і тим, що на керівній 
адміністративній роботі моїй мені доводилося мати справу здебільшого з 
професорами � керівниками відповідних катедр, і тим, врешті, що мої 
стосунки з групою російської реакційної професури в ІНО були доволі 
                                                           
∗ Далі не прочитано речення. 



ворожі (надто-ж після процесу Ц.Д.), або, принаймні стримані. 
Значно менший уплив і силу мала група української професури на 

відділах «точних» наук. Тут, власне кажучи, були лиш одиниці, і то зде-
більшого представники середньої й молодшої генерації. Але, зате, тут ота-
борилися такі сили української шовіністичної професури ІНО, як 
Радзимовська (катедра фізіології) й особливо Кравчук (катедра математики), 
а до них горнулися деякі доценти й асистенти (приміром, ботаніки 
Соколовський і Зеров, фізіолог Ємченко). Кравчук і був лідером 
войовничого українського шовінізму в ІНО в період ректорування Семка, 
маючи на правому крилі своєму свого приятеля Гермайзе, а на лівому � 
Дорошкевича (останній, правда, з Інститутом Народньої Освіти був 
зв'язаний значно менше). Треба підкреслити, що в багатьох випадках 
спостережено було альянс обох «національних» груп іновської професури. 
Тут особливо характерна позиція Радзимовської, яка не раз одверто й 
демонстративно бльокувалася з реакційною частиною російської професури. 
Туж позицію, більш обережніше і тактовніше, посідав Кравчук. За добу 
ректорування Семка, мене було віддалено від активної участи в житті 
Інституту; отож багато чого лишилося мені невідомим. Але те, що я знаю 
свідчить про те, що під крильцем Семка, безперечно, утворився бльок 
реакційної російської й української професури ІНО (правда російська група 
поступилася дечим у справі українізації й деякими, особливо одіозними 
своїми фігурами, що, власне кажучи, за похилим віком своїм, й так мали 
вийти в тираж), скерований проти дальшої радянізації Інституту. До речи, 
містком між цими двома групами з'явилися деякі професори, як-ото, 
приміром, «група академіків» (Граве, Пфейфер, Фомін, Шмальгавзен), або 
такі «малороси», як Столяров (професор математики) почасти Синявський 
(економгеографія) та інші. Згаданий вище бльок, безперечно, мав чималий 
уплив і на радянську професуру Інституту й взагалі на всеньке його життя. 

З професорів ІПО (факультет Соц.-Ек.) � це керівників катедр, до-
центів, викладавців мені доводилося частіше мати справу з такими особами: 
проф. Антоном Степановичем Синявським (економгеографія), доцентом 
катедри літератури української й російської (він же завідував бібліотекою 
ІНО) � Олександром Андріяновичем Назаревським, доцентом всесвітньої 
історії Григорієм Натановичем Лозовиком та інш. Моє знайомство з ними, 
так само обмежувалося службовими стосунками по Інституту, а почасти 
спільною працею по інших учбових закладах (ВУАН, Марксо-Ленінська 
катедра, тощо). Декого з них я знаю давніше (Синявського й Назаревського з 
1921 року), декого � пізніше (Лозовика � здається з 1927 року). Професор 
Антон Степанович Синявський, що деякий час керував катедрою 
економгеографії ІПО (згодом її, здається, було скасовано), зв'язаний був ще з 
старою Київською Громадою й драгоманівським гуртком у Києві, далі 
працював на педагогічній роботі в провінції, (поєднуючи її іноді із 
адміністративними посадами), зокрема довгий час був у кол. Катеринославі. 



Він опублікував чимало праць (здебільшого брошур і статтів) не дуже 
високої наукової вартости з питань економічних, історичних, археологічних, 
тощо. Був громадським діячем і навіть «рискував» передплачувати «Раду», 
за що начальство споглядало на нього косо (цей факт неодмінно занотували 
буржуазні українські мемуаристи). Революція 1917 року винесла його до 
Києва на «височінь» директора Департаменту гетьманського Міністерства 
Народньої Освіти, а перемога Жовтневої Революції на Україні спочатку 
викинула його до Кам'янця (там він здобув, здається, приват-доцентуру в 
Університеті), а згодом створила для нього можливості працювати в 
Київських вишах (зокрема в ІНО). Людина дуже активна, хоча надзвичайно 
хаотична й недоладна, Синявський розгорнув широку науково-учбову й 
науково-популяризаційну роботу, вліз мало не до всіх наукових установ і 
комісій м. Києва, ретельно відвідував усі засідання й наради наукові, бував 
на всіх наукових похоронах, писав усім некрологи й т. інш. Звичайно, він 
залишився буржуазним економістом, до того ще без солідної наукової бази, 
як лектор ІНО, стяг на себе величезне невдоволення всенького студенства, 
що завсіди гостро дорікало його вкрай невдалому методові викладання. 
Фігура взагалі мало авторитетна, він, проте, серед шевської професури, в її 
академічно-політичній боротьбі, був водночас мостиком і поміж обома 
«національними» групами реакційної професури поміж ними й професурою 
радянською. 

Це � типовий академічний обиватель, доволі погано пофарбований ра-
дянською фарбою, крізь яку помітні рештки його буржуазної ідеології. 

Доцент Олександер Андріянович Назаревський людина 
неталановита, але працездатна, сумлінно готувався до професури в старому 
Володимирському Університеті, де, звичайно й здобувся на приват-
доцентуру. Підчас денікінщини він, як мені оповідав проф. Данилевич 
«чесно» працював в «Освазі», а далі після довгих академічних митарств 
почав лаштуватися в ІНО, де йому й до останнього часу не дуже щастило. 
Належав він до групи російської реакційної професури. Близький був, 
здається, до групи Смірнова, але хитрий і взагалі не дуже активний, 
врятувався під час ліквідації Смірновської групи, а далі створив собі тепле 
кубельце в ВУАН, під упливовим захистом реакційного академіка Перетца 
(він секретар Комісії Перетца), що зв'язало його мабуть не з революційними 
колами ВАН (Перетц � академік також ВАН і постійно мешкав в Ленінг-
раді). Людина зовні радянізована, Назаровський являє собою доволі 
звичайний екземпляр небезпечного академічного обивателя � за певних 
обставин. Сам по собі мало активний і авторитетний, він, проте, підсилював 
подекуди антирадянські настрої серед реакційної російської професури ІНО 
(мабуть у тім же дусі, лиш українськими жартами забарвлений, робив він 
своє «маленьке» діло в ВУАН). 

Доцента Григорія Натановича Лозовика знаю менше, ніж обох вище-
згаданих осіб. Людина з доволі темним політичним минулим (він був чи то 



кадетом, чи то «народнім соціялістом», принаймні писав і друкував якісь 
кадетсько-меншовицького типу брошурки). Він спеціялізувався за 
Радянської доби на виданні й перевиданні явно � спекулятивних підручників 
з історії, культури, улаштувався, як лектор, по багатьох вишах, умостився в 
катедрі марксизму-ленінізму (і, здається, в Інституті Марксизму-Ленінізму у 
Харкові), проліз до марксівських історичних журналів і нарешті добився 
штатної посади в ВУАН. Його науковий і педагогічний авторитет в ІНО � 
вельми невеликий, його праця там посідає другорядне місце, й я частіше 
зустрічався з ним в ДВУ або ВЗІНО (у Харкові) ніж в ІНО у Києві. Це � 
людина, що її всі вважають за радянську може й справді тепер радянська, 
але своєрідний тип академічного обивателя й спекулянта, що врешті міг би 
легко обійтися й без Радянської влади, хоча, маючи чималенькі доходи не 
має жадних підстав на неї нарікати. 

 
Олександер Оглоблін 
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ТЕЗИ 
1) Дореволюційна Українська буржуазна історіографія вивчала голов-

ним чином, політичну, адміністративну й тильки частково економичну істо-
рію України. Жовтнева революція вплинула на буржуазну історіографію 
так, що дехто з істориків залишаючись на старих буржуазних методоло-
гічних позиціях, почасти змінили тематику своїх робіт, почали вивчати істо-
рію економики, торгівлі, промисловости й сільського господарства України. 

Дореволюційна буржуазна історіографія дала низку праць з історії 
промисловости сільського господарства України, як по окремим галузям ви-
робництва, так і загальні курси (Оглоблін, Слабченко, Воблий, Плевако й 
інші). 

2) Серед істориків не останнє місце посідає Оглоблін. За останні 10 
років, Оглоблін, крім дрібних статей в різних журналах, надрукував дві 
великі праці з історії української промисловости й написав курс лекцій з 
історії українського народного господарства. Схему історії України, 
Оглоблін побудував не на основі розвитку продукційних сил і клясової бо-
ротьби на Україні, а на націонал-демократичному розумінні українського 
історичного процесу � як боротьби українського національного капіталу 



проти російського й польського. Двигуном історичного процесу за 
Оглобліним є не розвиток продукційних сил, як база соціяльно-економичних 
виробничих відносин, а торговельні та промислові інтереси пануючої кляси, 
або тої чи іншої країни. 

Починаючи з Київської Руси й кінчаючи першою половиною XIX 
стол., на всіх етапах розвитку господарства, Оглоблін в першу чергу 
досліджує стан та умови розвитку торгівлі й в залежносте від розвитку 
торгівлі і вивчає розвиток виробництва. Обмін з'являється основним 
стимулом розвитку продукційних сил. Примату виробництва над обміном і 
діалектики взаємодії їх в роботах, Оглобліна немає. 

Виникнення й розвиток нової суспільно-економічної формації в 
надрах старої, як й саму періодізацію історичного процесу за суспільно-
економичними формаціями, Оглоблін не визнає. Періодизацію українсько-
історичного процесу Оглоблін побудував на основі механістичного й 
електичного поєднання націоналістичної періодизації за принципом 
розвитку української державности та елементів економичного матеріялізму; 
доба натурального господарства та період � феодального суспільства (до 
XVI століття), яка поділяється на періоди: 1) Київський (IX й XIII ст.); 2) 
Галицько-Волинський (XIII і XVI ст.); 3) Літовсько-Українськ. (ХІV-ХVІ 
ст.); доба торговельного капіталізму й шляхецького господарства (ХVІ-ХІХ 
ст.), з періодами: 1) польсько-казацьким (1569-1648); 2) казацької держави 
(1648-1709) 3) гетьманщини (1709-1783). Доба капіталістичного 
господарства і буржуазного суспільства (ХІХ-ХХ ст.), яка поділяється на 
періоди: предкапіталістичний (перша полов. XIX ст.), промислового на 
аграрного капіталу та зростання робітничої кляси (2-га половина XIX ст.), 
фінансового капіталу на підготовки соціялістичної революції (початок XX 
ст.). 

4) В лекції для студентів ВЗІНО з історії клясової боротьби на Україні, 
характеризуючи Київську Русь, Оглоблін дає перелік майже всіх тор-
говельних шляхів, їх напрямку. Перелічує клясові групи, але зовсім нічого 
не говорять про характер й форми привласнення додаткового продукта, про 
хижацьку експлуатацію князями та їх дружинами безпосередніх продуцентів 
і про клясові суперечности Київської Русі. 

5) В основу характеристики феодалізму, Оглоблін кладе не стан 
продукційних сил і виробничих відносин, а елементи надбудови: 
сеньоральне право, васалітет, політичний устрій. 

6) Марксо-Ленінську клясифікацію форми промисловости � домашня 
промисловість, ремесло, проста кооперація, мануфактура, фабрика, 
Оглоблін замінює на буржуазно-еклектичне ремесло, предмануфактурна, 
мануфактурна, кріпацька ф-ка, предкапіталістична ф-ка й капіталістична ф-
ка. 

7) Історичної послідовности співіснувань, переростання однієї гос-
подарчої форми в другу, боротьба й витиснення нижчих форм 



промисловости вищими, структурні зміни, клясові виробничі відносини, у 
підприємствах окремих галузів виробництва, Оглоблін не дає. 

8) Марксову науку про форми мануфактури, їх виникнення й розвиток 
� Оглоблін відкидає й приймає буржуазну струвіянську класифікацію � 
централізована мануфактура й кустарна промисловість. Історія мануфактури 
в Гетьманщині, не є швидча історія окремих представників дворянства та 
купецтва, що мали те чи інше відношення до окремих підприємств та історія 
норм промисловости, їх економічної та соціяльної організації, виробничих 
відносин у ріжних формах мануфактури. 

9) Розвиток господарства першої половини XIX ст. Оглоблін вивчає 
тільки як еволюційний процес росту купецьких фабрик за рахунок 
кріпацьких, а на добу формування промислового капіталізму, як нової 
суспільної економічної формації, нової системи з старими економичними 
формами, боротьби фабрики з мануфактурою. Розглядаючи розвиток 
господарства 1-ої пол. XIX ст., механістично, Оглоблін не зміг поставити 
проблеми промислової революції на Україні. 

10) Промислова революція відбулася не тільки в Англії, Франції й 
Німеччині, а також в Росії й на Україні, проходячи в кожній країні в 
своєрідних умовах, і своєрідними шляхами. Маркс накреслив 3 основні 
етапи промислової революції: 1) появлення й запровадження машин у 
виробництві: на цьому етапові, машина ще не витискує ручної праці, але 
здешевлюючи її, ставить в більшу залежність від капіталу. 2) в наслідок 
конкуренції підприємства з машиновою технікою витискують підприємства 
ручною працею. 3) самі машини починають продукуваватися машинами. 

11) На Україні, як і в Росії промислова революція, почавшися в 40-50-
років XIX ст., проходячи в кріпацьких умовах, розкладала кріпацькі 
виробничі відносини, ставила на порядок денний реформу ринку робочої 
сили й ринку товарів. Розвиток капіталістичних форм господарства, 
вимагаючи зміни старих кріпацьких виробничих відносин, привів до се-
лянської реформи, але реформа була компромісною, вона провадилася 
поміщиками й в їх інтересах, а не промисловою буржуазією й не остання 
визначає весь від реформи, як це зазначає Оглоблін. 

12) Таким чином, схема історії України Оглобліна побудована на за-
садах економичного матеріялізму, вузького об'єктивізму, що не відмов-
ляється від вивчення даної суспільно-економічної формації та нею по-
роджених антогоністичних відносин, відмовляється від викриття клясових 
протиріч, замінюючи аналізу їх техніко-економічним описом. По основним 
своїм методологічним засадам � Оглоблін є типовий буржуазний історик, 
що в умовах пролетарської революції й соціялістичного будівництва 
прикриває свою буржуазну суть марксівською фразеологією. 

 
ЦДАВО України. � Ф. 3561. � Оп. 1. � Спр. 303. � Арк. 4-5. 

Машинописна копія. 
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Виступ О.Оглоблина під час «дискусії»  
щодо його концепції історії України 

26 травня 1931 р. 
 

Мені доводиться сьогодні виступати тут не тільки з приводу доповіді 
тов. Скубицького, а найголовніше і ще більше з приводу моєї науково-
дослідницької роботи в царині історії України. Зараз, коли питання клясової 
боротьби на українському історичному фронті поставлено на всю широчінь і 
поставлено надзвичайно гостро, ми мусимо, очевидячки, не тільки 
розпочати роботу відповідної марксівської критики й самокритики, але 
мусимо це довести до безсумнівного логічного кінця. Виступи, які були 
сьогодні, поставили низку важливих питань щодо моїх праць в царині історії 
України й поставили ці питання надзвичайно гостро. Та не ця гострість 
викличе ті зауваження й заперечення, які я маю зробити, бо я сам, в порядку 
самокритики, хотів би виступити ще гостріше з приводу деяких моїх 
концепцій, особливо в давніших моїх роботах. Але ті заперечення, які мені 
доведеться зробити з приводу доповіді, торкатимуться найбільше, з одного 
боку, тих серйозних неясностей і неточностей, яких допустилися товариші, 
що тут виступали, а, з другого боку, з приводу самого поставлення даної 
критики. Насамперед треба визнати, що, очевидячки, треба було мені давно 
виступити з самокритикою і моя велика провина, що я роблю це з таким 
запізненням. Треба докладно сказати, як я вів протягом останніх літ мою 
науково-дослідницьку роботу, аналізуючи й оцінюючи мої давніші праці й 
мої пізніші праці, які в мене зараз історіографічні позиції, які історіографічні 
хиби, власно кажучи, методологічні хиби, нарешті, які висновки, в порядку 
самокритики, я зробив на цей день і маю робити надалі. Насамперед я хотів 
би сказати кілька слів про те, за яких обставин розпочалася й йшла моя 
науково-дослідницька робота, які питання були основними, вузловими в 
моїй науково-дослідницькій роботі. Перш за все повинен сказати, що коли я 
в 1920 р. починав науково-дослідницьку роботу в царині історії України, 
цілком зрозуміло, що мені доводилося багато важливих проблем ставити 
вперше в царині історичного досліду, до того роблячи це в умовах великої 
ізоляції моєї науково-дослідницької роботи, великої її, мовляв, 
індивідуалістичности. Треба сказати, що в умовах першого періоду моєї 
науково-дослідницької роботи, а це я відзначаю з 1920 р. до 1925-26 рр., 
коли вийшли два томи моєї праці «Історія української фабрики», в той 
період не тільки я, хоч може найбільше я, був недостатньо озброєний 
марксо-ленінським методом історичного досліду; тоді багато з нас, това-
риші, були ще учнями од марксизму. Може дехто кращий, дехто гірший 



учень, але в кожному разі ми ще вчилися, та й тепер вчимося. А коли я 
починав мою науково-дослідницьку роботу, � а тоді саме були закінчені мої 
найголовніші праці, � то, великою мірою, був я учнем од марксизму, що 
тільки починав цю науку. З другого боку, треба сказати, що та тематика, яка 
властива була дореволюційній буржуазній українській історіографії, вона в 
добу Жовтневої революції, цілком зрозуміло, втратила свою вагу, свою 
актуальність. На перший плян висунулися досліди з історії України ХVIII-
ХІХ-ХХ ст. ст. і то переважно історії соціяльно-економічної. Тут як раз 
дореволюційна українська історіографія зробила дуже мало, або, власне 
кажучи, нічого не зробила, навіть не зібрала відповідного фактичного 
матеріялу. І ось, обираючи тему для моєї першої і на сей день основної праці 
(«Історія української фабрики»), я мусів зважити, на невипадкову 
неуважність дореволюційної української історіографії до проблем 
соціяльно-економічної історії України, до проблем історії господарства 
України. З'ясовуючи тогочасну ситуацію на фронті української історичної 
науки (в період 1920-1925 рр.), я мушу констатувати, що тоді той тиск 
української буржуазної історіографії, про який ми говоримо тепер, і маємо 
всі підстави і обов'язок говорити, цей тиск тоді був особливо сильний. На 
ділянці історичного фронту тоді ще цілком перемагала українська 
дореволюційна буржуазна історіографія. Отож зрозуміло, що ця обставина, 
додаючи ще сюди умови історичної праці у Києві, а це надзвичайно 
важливий момент, особливо для доби 1924-25-26 рр. � ця обставина 
відіграла важливу ролю в розвитку в нас української історичної науки, 
зокрема вона мусила позначитися й на моїй роботі в цій царині. Та не тільки 
був сильний вплив і тиск буржуазної дореволюційної української 
історіографії, але великою мірою був ще сильний тиск, якого ми ще й по сей 
день не позбулися цілком, з боку тих великодержавницьких тенденцій, які 
властиві російській буржуазній історіографії, які великий вплив мали, 
особливо спочатку десятиліття 1920-х рр. Також і на деяких істориків-
марксистів. Повинен ще сказати, що до тих загальних обставин, які 
неминучо мусили позначитися на моїх роботах, і, очевидячки, впливають на 
мене і по сей день, треба прилучити одну надзвичайно важливу обставину � 
це відсутність за попередніх років марксівської критики й самокритики, а в 
зв'язку з цим і певну ізоляцію і певну індивідуалістичність в науковій роботі 
поодиноких дослідників історії України. Я не буду докладно зупинятися на 
характеристиці цієї справи, бо це всім добре відомо. Зокрема тов. 
Скубицький навів тут в своїй доповіді і дейкі приклади, коли, приміром, 
дуже легко роздавалися певні рекомендації марксівські лише на підставі 
того, що той чи інший дослідник або деклярував своє визнання марксизму, 
або намагався йти марксівським шляхом історичного досліду. Оце ті основні 
загальні обставини історичної роботи на Україні, зокрема на терені Києва, 
які мусили неминуче позначитися на моїй роботі, які, великою мірою, 
цілком негативно позначилися на моїй науковій праці. За першу основу теми 



моїх наукових досліджень я можу визнати історію української фабрики, з 
додатком деяких спеціяльних питань. Я, між іншим, повинен заперечити 
проти твердження тов. Скубицького, що я досліджував історію української 
фабрики і історію української промисловости. В даному разі мене, 
очевидячки, цікавила певна форма промислової організації, а не просто 
історія української промисловости в цілому, хоча, цілком природньо, що 
цього доводилося торкатися. Друга основна тема моїх наукових студій � це 
генеза капіталізму на Україні. Цю роботу я ще не закінчив, я встиг 
опрацювати тільки деякі спеціяльні питання (зокрема питання про 
міжнародню економічну й політичну боротьбу за український ринок в 
першій половині XIX ст., що зараз друкується цілою книгою), але, в 
кожному разі, це лише одна частина загальної теми: «Генеза капіталізму на 
Україні». Ця тема далеко ще в моїй роботі не закінчена. І, нарешті, третя 
основна тема, яка так само незакінчена на сей день, � це історія повстання 
Петрика. Що ж характерне, на мою думку, в цих трьох основних темах моїх 
наукових студій. Характерне є те, що на всіх них � на деяких більше, на 
деяких менше, але на всіх, безсумнівно, � оті складні, важкі обставини 
української історіографії, про які я казав, позначилися. Коли, приміром, 
взяти історію української фабрики, тут доводиться застерігти, що я головну 
увагу зосередив на добі докапіталістичній, хоча в пляні роботи була й 
фабрика доби капіталістичної. Я надмірно поширив вивчення цієї 
докапіталістичної фабрики, починаючи з мануфактури, я розтяг цю роботу 
на багато літ, і, ясно, на сьогодні не можу похвалитися тематикою в царині 
історії української фабрики за доби капіталістичної. Це одне. Далі, я 
надмірно обтяжував деталями свої студії з історії докапіталістичної фабрики 
на Україні (мануфактури і фабрики), і в той же час, очевидячки, не звернув 
достатньої уваги, � власне кажучи це дефект пляну, але дефект дуже 
серйозний, � на те, що історія фабрики повинна нас цікавити не з погляду 
лише історії певної форми промислової організації, а, очевидячки, в зв'язку з 
основними, центральними проблемами історії пролетаріяту на Україні. 
Таким чином, велика частина тих зауважень і закидів, які зробила мені 
марксівська критика, які почасти чули ми в доповіді тов. Скубицького, і які 
я хочу зробити сам в ще більшій мірі, стосуються як раз того, що студіюючи 
історію української фабрики, я зосередив головну увагу на питаннях 
економічної організації цієї фабрики і найменше зупинився на питаннях 
соціяльно-економічного характеру, що, очевидячки, в даній темі повинно 
бути найголовнішим. До певної міри теж саме можна констатувати і в інших 
моїх працях, які ще не закінчені. Треба сказати, що в цих моїх працях, а під 
їхнім тиском і в пізніших, позначився вплив економічного матеріялізму. Цей 
вплив особливо характерно позначився і в «Мануфактурі в Гетьманщине» і, 
меншою, правда, мірою, а моїй праці «Предкапиталистическая фабрика». Я 
не маю змоги забирати багато часу зараз, оцінюючи докладно ті чи інші 
конкретні мої хиби, які логічно неминуче виходили з економічно-



матеріялістичної установки. Сюди, приміром, безсумнівно треба прилучити 
таке питання, як подане в моїй праці «Мануфактура в Гетьманщине» 
висвітлення колоніяльної політики російського торговельного капіталу на 
Гетьманщині. Я не подав цієї колоніяльної політики з погляду клясової 
аналізи. Це важлива хиба цієї роботи, яка виходить з основної економічно-
матеріялістичної установки, що властива була особливо моїм першим 
працям. Далі треба сказати, що той же вплив економічного матеріялізму 
позначився і в праці «Предкапиталистическая фабрика» і позначився, 
очевидно, в тих курсах з історії України, а частково і з історії українського 
господарства, що їх мені довелося викладатии в Києві протягом останніх 10 
літ. Вплив економічного матеріялізму якнасерйозніше позначився й на моїх 
дальших працях, які перебувають під впливом давніших моїх праць, що 
тяжили й тяжать і по сей день над моїми пізнішими роботами, роботами, 
мовляв, другого вже періоду моїх наукових студій, після 1925 р. Але, на мою 
думку, найголовніша, найсерйозніша методологічна вада моєї праці, що 
виникла, безсумнівно, на ґрунті економічного матеріялізму, � це було 
механістичне розуміння клясової боротьби, відсутність діялектично-
матеріялістичного підходу. Вона позначилася, як щільно зв'язана з першою 
вадою, а саме: впливом економічного матеріялізму, особливо в 
«Предкапиталистической фабрике», де як раз подано аналізу клясових 
стосунків, класових суперечностей навіть, але не подано діялектика клясової 
боротьби. Це, безсумнівно, свідчить, про механістичне розуміння клясової 
боротьби. Це позначилося і в оцій роботі, і в деяких спеціяльних, уже 
меншого маштабу розвідках і статтях, і в курсах лекцій, приміром, у тому 
курсі лекцій для ВЗІНО, про який казав тов. Скубицький (я повинен 
визнати, і визнаю це з великим задоволенням, що цей курс складається лише 
з одної, першої й останньої лекції, присвяченої історії клясової боротьби. 

Третя основна методологічна вада, яка характерна для моєї наукової 
праці, � це брак чіткого політичного наставления, партійного наставления, 
що в працях історичних, особливо в працях з соціяльно-економічної історії 
України, конче потрібно. Про це свідчить плян «Фабрики», де таке важливе 
питання, як історія пролетаріату посідає другорядне місце. Очевидно, і 
тематика деяких моїх праць, наприклад, розвідок з історії повстання 
Петрика, свідчить про той брак самокритики, який до останнього часу був 
мені властивий, який, безсумнівно, ще далі поглиблював мої методологічні 
вади і в той час великою мірою позначився на тих критичних оцінках моїх 
робіт, що їх зроблено було в марксиській історичній літературі. Я ці основні 
твердження міг би деталізувати прикладами з моїх робіт, міг би докладніше 
на цьому зупинитися. До речі в новій моїй роботі «До методології історії 
української фабрики» я маю, на широкому тлі його питання, дати аналізу, 
більш того � дати генезу тих хибних концепцій щодо історії української 
фабрики, що виявилася в моїх попередніх працях. Так само мені доведеться 
зробити і з іншими головнішими моїми працями. Отож найближчим 



завданням я ставлю собі, в порядку цієї самокритики, зважаючи, великою 
мірою, на ті критичні зауваження, що зроблені були в марксівській 
історичній літературі, � переглянули свої основні попередні праці, 
переробити найголовніші з них, і, безсумнівно, тих методологічних вад, що 
про них я казав, я повинен позбутися в моїх дальших студіях. 

Я вважаю, що це є як раз ті головні методологічні вади, які властиві 
моїй праці, звідси пішли всі численні окремі методологічні помилки, які є в 
моїх роботах. Але я заперечував би проти того, що, є, очевидно, головним 
твердженням сьогоднішньої доповіді. Я заперечую проти того, що ці мето-
дологічні вади складають суцільну концепцію українського історичного 
процесу, оту ніби то мою концепцію історії України, про яку говорять тези 
тов. Скубицького і його доповідь. Треба сказати, що тов. Скубицький 
оцінюючи мою наукову роботу, на мою думку, допустився однієї головної 
хиби, яка має певне методологічне значіння. Тов. Скубицький оглядав мої 
праці без потрібної аналізи умов моєї науково-дослідницької роботи і, що 
найголовніше, не з'ясовуючи динаміку моєї наукової роботи. Наводилися 
деякі приклади з давніших праць, поєднувалися � і іноді штучно по-
єднувалися � з працями пізнішими, і до того ще тов. Скубицький оперував 
не тільки тими науково-досдідницькими працями, які є основні і моїй 
роботі, але й такими працями, за які я цілковитої відповідальности на себе 
взяти не можу. От, приміром, курс лекцій з історії українського господар-
ства, про який тов. Скубицький каже, що я його написав. Цього курсу я не 
писав; це є студентські записи, які були надруковані виключно для студентів 
певного курсу (Тов. [...] ∗ «А ви ж редагували»), і які я проредагував. Отже, 
це був конспект, писаний не від мене, а лише майже в останній день мною 
зредагований. Інша справа одна лекція для Всеукраїнського Заочного 
Інституту Народної Освіти (ВЗІНО), що її я вперше тут побачив у друко-
ваному вигляді. Це конспект лекції, але, справді, написаний від мене. Але і 
тут я мушу застерігти, що це не є моя науково-дослідницька праця, і тому 
ставити це на одну дошку з «Історією фабрики», очевидно, було б не цілком 
правильно. В своїй другій тезі тов. Скубицький каже про те, що схему 
історії України, я побудував не на розвитку продукційних сил України, а на 
націонал-демократичному розумінні українського історичного процесу, як 
боротьби українського національного капіталу проти російського і 
польського. Це твердження, що в доповіді посідає одне з центральних місць, 
на мою думку, сперто на непорозумінні. Справді-ж, в моїх працях, зокрема в 
«Історії української фабрики» поставлено основне питання розвитку 
продукційних сил, � і заперечувати цього не можна. Але цілком зрозуміло, 
що економічно-матеріялістичне і механістичне розуміння клясової боротьби 
негативно позначилися на цьому, бо розвиток продукційних сил в моїх 
прація, здебільшого, справді одірваний (хоча не цілком до всіх праць 
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стосується) від того розвитку виробничих стосунків, який, очевидно, мусить 
бути поставлений в центрі відповідних дослідів. Доводити, що, приміром, 
історія України у мене побудована на ґрунті боротьби українського капіталу 
проти російського і польського � важко і ті приклади, що наводилися, не 
переконують мене в тому, що це є як раз те розуміння українського істо-
ричного процесу, яке мені властиве. Я справді приділяв значну увагу пи-
танню про взаємини капіталу українського, російського, польського, а по-
части й німецького. Це, безсумнівно, так, але треба сказати, що я говорив 
найбільше не за боротьбу польського капіталу з українським капіталом, а за 
боротьбу польського і російського капіталу за український ринок, � це не 
одне і те ж. Цим як раз питанням я приділяв увагу і в 
«Предкапиталистической фабрике» і спеціяльно в моїй розвідці «Польський 
капітал і український ринок в першій половині XIX ст.». Це не є ще 
національно-демократичне розуміння українського історичного процесу. З 
другого боку, так само вивчення боротьби українського і російського 
капіталу у мене поставлено, � я повинен це зазначити, в дусі економічно-
матеріялістичного й механістичного розуміння історичного процесу. Отже 
методологічна хиба у мене дійсно є, але це зовсім не є схема історії України, 
про яку тут з таким притиском казав тов. Скубицький. Коли тов. 
Скубицький каже, що, починаючи з т.зв. Київської Руси і кінчаючи першою 
половиною XIX ст., я в першу чергу, досліджую розвиток торгівлі і, в 
залежности від розвитку торгівлі, визначаю розвиток виробництва, то це, 
великою мірою, неточно. Адже-ж у свойому конспекті лекцій з історії 
українського господарства, або в лекції з історії України, як раз присвяченій, 
«Київській добі», я не так ставлю це питання. Правда, і тут знов таки є 
економічно-матеріялістичний підход, це я визнаю цілком. Я починаю з 
огляду впливу міжнародньої торгівлі на розвиток тогочасного українського 
господарства. Це справедливо. Але зовсім не є властиве мені твердження, 
що обмін являється основним стимулом розвитку продукційних сил. Я міг 
би зараз навести відповідні цитати, у мене є програма, за якою побудовано 
мій курс історії господарства України. Тут, приміром, як раз так звану, 
«Київську добу» я починаю з такого питання, як загальна характеристика 
економічного побуту південної частини східнього слов'янства. Далі 
переходжу до характеристики хліборобства, добувної промисловости, і лише 
тоді у мене йде характеристика торгівлі. Переважно я зупиняюся на 
характеристиці торгівлі так званої зовнішньої, але цілком зрозуміло, ставлю 
й питання впливу міжнародньої торгівлі на розвиток господарства України. 
Коли взяти цей конспект лекції з історії «Київської доби», то там можна 
побачити, що як раз я починаю з характеристики продукційних сил, з 
характеристики виробництва, і лише далі йде характеристика міжнародньої 
торгівлі, що її вплив позначився і на соціяльно-економічному розвиткові 
тогочасної України. Я вважаю, що, звичайно, без того економічно-
матеріялістичного розуміння, яке було мені властиве, ставити питання про 



цей вплив міжнародньої торговлі для так зв. «Київської доби» � можна. Ми 
маємо, з одного боку, одну систему господарчої організації на терені 
України, і з другого боку, відмінну до певної міри систему, приміром, 
Візантії, що, звичайно, мусила мати вплив і на розвиток української 
торговлі. Центральний пакт ∗ в 2-й тезі тов. Скубицького � це періодизація 
українського історичного процесу. Тов. Скубицький вважає, що 
періодизації українського історичного процесу за економічними формаціями 
я не визнаю. На доказ того він наводить відповідну схему, запозичену, 
очевидно, з програми курсу історії України, якої я вживав як раз до 1928-29 
(ак. р.) (включно). Цілком зрозуміло, що в програмі є певний розподіл, але 
розподіл насамперед � це я підкреслюю � не за ознакою української 
державности, а розподіл на три основні економічні доби: доба натурального 
господарства та феодального суспільства, далі доба торговельного капіталу і 
шляхетського суспільства, І, нарешті, доба капіталістичного господарства і 
буржуазного суспільства. Цілком зрозуміло і ясно, що ця класифікація не є 
клясифікація марксівська, вона е наскрізь механістична. Це треба визнати, і 
це було визнано від мене в поточній академічній роботі ще минулого 1929-
1930 року, коли цей розподіл, за такою клясифікацією, був замінений на 
розподіл за іншими ознаками, за ознаками суспільно-економічних формацій; 
а в тім я повинен сказати, що і програма історії України, яку я склав 
минулого року, не була ще побудована за схемою марксизму, бо там, 
приміром, були в мене такі розділи: доба передфеодального і феодального 
суспільства, доба шляхетсько-кріпацького суспільства � отут найголовніша 
вада, була й доба буржуазного суспільства. Це цілком зрозуміло, випливало 
з того економічно-матеріялістичного та механістичного впливу, про який я 
казав. Щодо розподілу кожної доби по періодах за ознакою державности, 
цілком зрозуміло, що це було зроблено не як обстоювання певної концепції 
історії України, а виключно з міркувань практичного розташування 
відповідного матеріялу. Але в цьому, звісно, була важлива небезпека, і ця 
небезпека виявилася в процесі поточної роботи. 

Проте, звичайно, беручи на себе цілковиту відповідальність за всі ці 
програми і курси історії України, які я протягом всіх літ моєї роботи в ЩО 
провадив, я жадною мірою не можу прийняти на себе доволі-таки сумніву 
«честь» авторства згаданої в тезах тов. Скубицького програми і відповідної 
схеми. Товаришам добре відомо, що ця періодизація українського істо-
ричного процесу мало не до останнього року, принаймні до 1928 року (з 
невеличкими відмінами) була скрізь уживана, зокрема в Педвишах, і це було 
стверджено у відповідному обіжнику НКО. Я можу зараз процитувати з 
одного з цих видань НКО «Програми суспільних наук для соцеквузів» 
(Харків, 1928). Схема української історії тут майже дослівно збігається з 
тим, що тов. Скубицький поставив в центрі своєї другої тези і що він 
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вважає за мою концепцію. Тут у програмі історії України ми знайдемо і 
«добу натурального господарства і передфеодального та феодального сус-
пільства», з розподілом на «Київську державу». «Галицько-Волинську Дер-
жаву» і т.д. Тут знайдемо й «добу торговельного капіталізма і шляхетсько-
кріпацького суспільства». Товариші, я жадною мірою не хочу зняти з себе 
відповідальність і покласти її на Методком НКО, але дозвольте взяти лише 
певну частку відповідальности і відкинути те, що тов. Скубицький при-
писує виключно мені: сумнівну честь авторства цієї, безсумнівно, 
немарксистської схеми (тов. [...] ∗ «Ви за справедливий розподіл»). 

В 4-й своїй тезі тов. Скубицький, характеризуючи мою єдину лекцію 
для студентів ВЗІНО з історії клясової боротьби на Україні, каже, що тут у 
мене немає характеристики привласнення додаткового продукта, кріпацької 
експлуатації і клясових суперечностів «Київської Русі». Знову таки ця праця 
написана за цілковитим впливом тих основних наставлень методологічних, 
що були в мене раніше і що почасти впливають і досі, � економічно-
матеріялістичних і механістичних. Там, справді, у мене, можливо, в наслідок 
невдалого розташування фактичного матеріялу, є одірваність цих питань. 
Окремо йде характеристика господарства, окремо йде характеристика 
соціяльно-економічних взаємин і клясових суперечностей. Відсутність 
певної чіткої марксистської настанови, безсумнівно, позначилася на цьому, і 
я повинен сказати, що з цієї моєї єдиної і останньої лекції для ВЗІНО я був 
незадоволений. До речі, цього курсу я не продовжую тому, що його основна 
методологічна вада для мене тепер цілком зрозуміла і ясна. Повинен 
сказати, що я навіть не знав, що ця лекція була вже надрукована (тов. 
Скубицький: «Пішла в широкий вжиток»). Це, звичайно, дуже прикро. 
Проте, я рішуче заперечую проти 5-ої тези тов. Скубицького. Справа в тому, 
що якраз «Київська доба», про яку мова мовиться в згаданій лекції, в моїй 
характеристиці це є доба передфеодальна і лише початок феодального 
суспільства. Тому я не міг тут широко розгорнути проблеми феодалізму. В 
офіційній програмі, що її затвердив був ВЗІНО, була окрема тема під назвою 
«Феодалізм на Україні». Проте, і в згаданій лекції в основу схеми 
феодалізму я поклав на елементи надбудови; аджеж насамперед я кажу там 
за натуральне господарство й розвиток великої земельної власности. Що 
правда, схему подано в дусі економічного матеріялізму. 

В 6-й своїй тезі тов. Скубицький каже, що марксо-ленінську 
клясифікацію промисловости я замінюю на буржуазну. Тут якесь зовсім для 
мене дивне непорозуміння. Тов. Скубицький свої методологічні твердження 
підпирав міцними цитатами, які є безсумнівні. Але треба сказати, що моїм 
завданням в історичній праці, очевидно, було, на базі економічної 
клясифікації форм промисловости, дати аналізу конкретного історичного 
процесу. Я не працював спеціяльно над історією ремесла, але ремесло, як 
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певна форма промислової організації, в моєму курсі («1ст. Госп. України») 
певне місце має. Далі, про передмануфактурну форму промисловости. В 
моїх твердженнях немає принципового розходження зі схемою Маркса. 
Аджеж і тут марксівської клясифікації я не відкидаю, я її визнаю цілком, але 
в мене, великою мірою, позначилася неясність методологічна й редакційна 
неохайність, яка є в моїх конспектах. Я не дав вичерпливої аналізи (тов. [...] 
∗ «А мануфактура і фабрика?») форми простої кооперації, замінюючи це на 
невиразний термін «передмануфактурна форма промислової організації», 
«мануфактура» у мене є, фабрика у мене теж є. До речи, я зовсім не проти-
ставляю кріпацьку фабрику й фабрику передкапіталістичну � 
капіталістичній фабриці. Мова мовиться в даному разі лише про 
мануфактуру й фабрику, і коли я диференціював останню форму 
промислової організації, а саме фабрику, підкреслюючи це в термінології 
(«Кріпацька фабрика», «Предкапиталистическая фабрика»), то тут я мав на 
увазі відрізнити фабрику кріпацьку й фабрику з вільно найманою працею в 
умовах кріпацтва. Далі я говорю про фабрику капіталістичну, що нею я досі 
майже не працював. Отже, я констатую, що та клясифікація, яка є в мене, 
вона не суперечить клясифікації марксо-ленінській, але певні неясності 
методологічні, а ці неясности мають доволі важливе значіння, в мене є. 
Приміром, передмануфактурна форма промислової організації (тов. 
Скубицький: «Кустарна промисловість»). Про це у вас зазначено в тезах і до 
того я зараз перейду. Коли говорити, як каже тов. Скубицький, що я 
приймаю буржуазну клясифікацію, то це знов таки не точно. Я досліджував 
тільки централізовану мануфактуру, але, виходячи знов таки з Марксового 
визначення мануфактури, її двох основних форм. Але й та тема, яку я 
поставив собі, і той мате-ріял, який був у мене для Гетьманщини, вони 
обмежили мене лише однією формою, а саме � централізованою 
мануфактурою і одсунули від мене форму капіталістичної кооперації. Але 
тов. Скубицький випустив з ока один важливий момент. В своїй праці 
«Предкапиталистическая фабрика» я даю характеристику оцього, так 
званого, «кустарного» підприємства. Я кажу і тов. Скубицький мабуть, знає 
це � про «капиталистическую сущность кустарного производства», що 
«природа кустарного предприятия была экономически более мощной, 
практически более гибкой, нежели крепостная организация вотчинной 
фабрики» (ст. 176). До того ще в тій же «Предкапиталистической фабрике» 
(на стор. 98) я пишу дослівно таке: «Мы не анализируем здесь различных 
типов хозяйственной организации, обычно (и неточно) объединяемых 
общим понятием «кустарной» промышленности». Для мене це цілком ясно, і 
тому в даному разі я відкидаю твердження тов. Скубицького, що Марксову 
формулу я замінив на буржуазну. Я вживаю лише деякі звичайні 
вульгаризовані назви, але застрігаю їхню неточність. З тої ж 
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«Предкапиталистической фабрики» видно, що моя клясифікація не 
суперечить клясифікації Марксовій (тов. [...] ∗ «А Дуновецькі фабрики як 
були організовані?»). Я точно з'ясовую, що це були за фабрики (Див. розд. 
VI). Я з'ясовую також, як широко і неточно вживалося термін «фабрика» 
(Далі, тов. Скубицький в 7-ій тезі говорить про те, що «історичної 
послідовности співіснувань, переростання однієї господарчої форми в другу, 
боротьби й витиснення нижчих форм промисловости вищими... Оглоблін не 
дає». Це неточно. В «Предкапиталистической фабрике» чітко визначено 
переростання однієї форми промислової організації в другу. Аджеж тов. 
Скубицький у IV тезі говорить, що я констатую, як купецька фабрика росте 
за рахунок кріпацької. Я з'ясовую в «Предкапиталистической фабрике», що 
поруч існують фабрики дворянські («вотчинні») й купецькі (з вільно-
найманою працею), що між цими двома типами промислової організації є 
певне змагання. Але там ще я з'ясовую, що торговельний капітал, нарешті, 
мав великий вплив на «вотчину», на процес експлуатації робочої сили. Отож 
ці два типи промислової організації в умовах кріпацтва об'єднуються. Про 
це в «Предкапиталистической фабрике», в розділах, присвячених питанню 
про торговельний капітал у фабрично-заводській промисловости, сказано. Я 
визнаю лише твердження тов. Скубицького в 7-й тезі, що, розглядаючи 
розвиток господарства в 1-й пол. XIX ст. механістичне, я не міг поставити 
проблему промислової революції. Матеріял для цього я зібрав чималий, але 
плян «Фабрики» призвів до того, що основне для цієї проблеми, а саме � 
соціяльно-економічна організація фабрики, випало. Зрозуміло, що, не 
з'ясувавши розвитку техніки виробництва, не з'ясувавши розвитку 
робітничої кляси, я не міг поставити проблему промислової революції на 
Україні. 

З тезами 10 і 11-ою принципово я цілком погоджуюся, цілковито виз-
наю. Отже зауваження треба зробити щодо реформи 1861 р. Я справді кажу, 
що «інтереси промислової буржуазії... визначали весь хід реформи». Ця 
фраза, випадкова і невдала, є у моїй статті «Проблема української економіки 
в науковій і громадській думці ХІХ-ХХ ст.» (Червоний Шлях, 1928, ІХ-Х, 
стор. 170). Цією фразою я хотів підкреслити, що реформа 1861 року йшла в 
напрямку інтересів капіталістичного господарства. Але цілком зрозуміло, 
що я не відкидаю тут величезного впливу дворянських інтересів. Для мене 
це, безперечно, ясно: про це свідчить останній розділ 
Предкапиталистической фабрики», що його тут згадував тов. Скубицький і 
згадував, на великий жаль, не розуміючи його, як слід. Там чітко зазначено, 
що хід реформи як раз визначали інтереси поміщиків (Тов. [...] ∗∗ Ви там 
говорите про підготовку, а не про хід»). 

Я повинен на кінці зупинитися ще на тому основному твердженні, що 
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ним закінчував свою доповідь тов. Скубицький, й що воно, великою мірою, 
покладено, було в основу [...] ∗ оцінки, яку тов. Скубицький дав моїй 
науковій праці. Звичайно, цьому питанню треба було б приділити 
спеціяльної уваги. Гадаю, що цей виступ не останній (я всі свої основні 
твердження маю розвивати і в розвідках, і в пресі). Отже, далі буде ширше 
розвинуто це питання. Але зараз можу сказати, що головний закид, який 
мені зробив тов. Скубицький � безсумнівно, опертий на непорозумінні, на 
невдалих висловах вступного розділу до моєї праці «Предкапиталистическая 
фабрика». Я маю на увазі оцінку праці Леніна. Я зовсім не хотів ставити на 
одну дошку Леніна і Струве, це побачить кожний, хто прочитає уважно весь 
отой розділ. Аджеж я там кажу, що методологічні висновки Леніна щодо 
колоніяльного становища України за царату є цілковито правдиві. На цьому 
я мушу сьогодні закінчити. Я визнаю, великою мірою, за правдиві 
зауваження, які зробив тов. Скубицький щодо впливу на мої праці 
економічного матеріялізму й механістичного розуміння історичного 
процесу. Я міг би, в порядку самокритики, сюди же додати неясне 
освітлення проблеми колоніяльности і хибне твердження про господарчу 
«автономію». Про це я буду ще говорити. Але рішуче одкидаю ту основну 
думку, яку подано в доповіді тов. Скубицького, думку про те, що всі ці 
окремі методологічні вади неї, які я визнаю цілком, почав уже їх виправля-
ти, і сподіваюся виправити за допомогою марксівської критики, є суспільна 
концепція українського історичного процесу. Я так само заперечую й проти 
ставлення на одну дошку науково-дослідницьких робіт, � і конспектів, 
часто-густо не від мене писаних та програм, що за них я можу нести тільки 
свою частку відповідальности. Я думаю, що дальша критика і та 
самокритика, якій я маю приділити свою найближчу роботу, цілком з'ясують 
питання, зроблять належні висновки щодо моїх праць, дадуть належну 
оцінку й твердження тов. Скубицького. І тоді, очевидно, питання про мої 
стосунки з Товариством істориків-марксистів буде поставлено інакше, аніж 
воно поставлено на сей день. 
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так в цілому, як в окремих її ділянках в тому числі і в першу чергу, ця криза 
позначилася в історичній науці. В полум'ї революції та горожанської війни 
захмарювалися рожеві перспективи вічного буржуазного панування і ли-
шилися старі традиції, як «наука для науки», «храм науки» для обраних, 
тощо, словом, нищився старий світ з його підгнівшими «теоріями і теорійка-
ми». Пролетаріят переможною ходою йшов вперед шляхом великих заво-
ювань, наступаючи на старий світ, він завойовував одну по одній височини 
науки, висовуючи своїх торетиків в галузі історії, філософії літератури тощо. 

Історики-марксисти йдучи під проводом комуністичної партії об'єдна-
лися навколо основної проблеми, навколо основної мети � перемоги і 
укріплень усих завойовань і позиції, здобутих пролетаріятом у Жовтневій 
революції. Навколо цієї проблеми її розв'язання було зосереджено всю силу, 
волю і думку партії, пролетаріяту, бідніщого селянства та кращої частини 
трудової інтелігенції, що органічно поєднала свою долю з інтересами 
пролетаріяту. Коли, для розв'язання цієї проблеми навколо партії та за її 
проводом об'єдналась кращі сили істориків, філософів, літераторів, взагалі 
вчених, то перед нашою історичною наукою було висунуто основне кільце, 
за яке всі історики-марксисти і наш головний теоретик марксо-ленінської 
історичної науки в Росії та на Україні � т. Покровський, всі схопилися за це 
кільце: органічно поєднувати свою роботу і творчість на історичному фронті 
з загальною клясовою боротьбою, з загальним соціялістичним 
будівництвом, підпорядковуючи таким чином історичний фронт загальному 
пролетаріяту. 

І коли поставити тепер конкретно питання, чи всі історики ухопилися 
за це кільце, чи це зробили всі ті, які деклярували свій перехід до 
діялектичного матеріялізму, які деклярували свій перехід до ленінізму. А 
треба сказати що цей перехід до марксизму-ленінізму деклярував і проф. 
Оглоблін. То треба рішуче сказати, що ні, далеко не всі вони перейшли 
насправді на бік пролетаріяту і до сьогодні у своїх працях виходять з засад 
буржуазних творів та концепцій. 

Не перейшов на бік пролетаріяту та його марксо-ленінської теорії і 
проф. Оглоблін, хоч й деклярував цей перехід. У своєму великому виступі, 
який ми з Ради тут вислухали, Олександер Петрович говорив про різні 
впливи на нього з боку буржуазних історичних шкіл про динаміку його 
розвитку, про динаміку його науково-історичної роботи тощо і тут він, як і у 
всіх своїх праціх ввесь переповнений об'єктивізмом та формалізмом. За 
формою він начеб то і правильно ставить питання, але насправді він не 
тільки його розв'язує, а навіть, заплутує; він старанно обходить суть і зміст 
своїх буржуазної системи поглядів на історичний процес, він «ховається за 
динаміку», «за впливи», словом, за об'єктивні фактори, намагаючись одвести 
вдари направлені на суб'єктивний фактор на викриття ворожої нам 
історичної концепції, фактором якої з'являється сам Оглоблін. Треба 
викрити соціяльні замовлення, що їх виконував, а виконував він соціяльні 



замовлення тієї кляси, з якої сам вийшов, які для нього були близькі � 
замовлення буржуазії. 

Жовтнева революція зробила певний вплив на Оглобліна, що був тоді 
студентом та й до речі терпів матеріяльну нужду, але це був лише вплив, бо 
в основному Оглоблін продовжував стояти на засадах буржуазної науки й 
світогляду. Бо інакше, чим пояснити й буржуазну продукцію в історичній 
науці за останні десять років. За радянської державної системи, як про це 
доводить сама практика, сам досвід, одкриваються поширні перспективи і 
можливости, утворюються найсприятливіші умови для розвитку науки, 
техніки й культури. Радянська влада для колишніх буржуазних учених, 
фахівців, що не виступили в одкритому бою по той бік барикад, а лояльно 
поставились до неї для їх наукової, фахової, культурної роботи, одкрила 
широкі можливости, вона утворила їм найкращі умови � для чесного 
служіння великій справі пролетаріяту, справі пролетарській революції та 
соціялістичного будівництва. Дальніше залежало од самих вчених та 
фахівців, або ж чесною роботою вписати червону сторінку в історію великих 
боїв, що ними керує пролетаріят за комунізм, або ж своєю ганебною 
шкідницькою роботою все рівно чи на практиці, чи в теорії залишити в 
історії цієї словетної доби чорну пляму. Історія клясової боротьби доводить 
про те, що серед цих вчених, фахівців, теоретиків знайшлися і ті і другі. 
Одні своєю самовідданною роботою на фронті науки, культури, техніки, 
будівництва довели про своє чесне служіння пролетаріятові; другі 
заплямували себе чорними вилазками проти Радянської Влади (шахтинці, 
промпартія, СВУ тощо). Поплентався в хвості за цією другою частинок 
інтелігенції і проф. Оглоблін. 

У наслідок пролетарської революції студ. Оглоблін, що подає певні 
надії, як історик в розквіті своїх літ і сил був поставлений в надзвичайно 
гарні умови для науково-громадської роботи він посів посаду професора 
катедри ІНО, посівши катедру історії України в ІНО при наявности того 
великого засилля буржуазного світогляду і спрямувань в тій галузі науки, 
деклярувавши свій перехід до марксо-ленінської теорії, перед Оглобліним 
одкрилися самі широкі можливості для праці і зросту і він дійсно працював і 
зростав, але виріс не в той бік, як ми сподівалися. Чому, тому, що Оглоблін 
був лібералом, а не революціонером. Він своєрідно розумів і марксизм-
ленінізм, підмінюючи його економічним матеріялізмом, а економічний 
матеріялізм сприймало не мало буржуазних вчених, його ж одкидав і 
Струве. 

Що таке марксизм-ленінізм [?]. Коли ми візьмемо історію боротьби 
клясів, історію марксизму-ленінізму, як теорії як науки та історії більшо-
визму, то побачимо, що більшовизм виник, окріп і оформився лише на 
засадах марксизму-ленінізму. Більшовизм виник і розвивався та міцнів в 
неприміримій боротьбі з струвізмом, меньшевизмом, центрізмом, опор-



тунізмом тощо. [...] ∗ більшовизму тим більше виточувалося ошліховувалося, 
чим більш непримерену він переводив боротьбу з згаданими течіями. В 
окремих ділянках науки і в першу чергу в історичній науці виростали 
теоретики-марксисти, історики-марксисти тим скоріше, і краще, чим більше 
вони були зав'язані суттю з партією більшовиків. Історія доводить, що в 
любих галузях науки і творчости тільки ті правильно застосовують марксо-
ленінську методологію, хто органічно поєднує свою роботу з роботою і 
напрямком партії та її генеральної лінії, що єдино стоїть вірно на сторожі 
чистоти марксо-ленінської науки. І ось, коли ми розглянемо всю творчість і 
наукову продукцію проф. Оглобліна, то вона йшла осторонь партії, осторонь 
мас, проф. Оглоблін лишався на засадах буржуазної науки і теорії, на 
засадах якої виховувався і яку всмоктував, втілив у себе, у свою творчість. 
Оглоблін не був і не став революціонером, не будучи відданим справі 
пролетаріяту, він не поєднував органічно свою роботу з загальною роботою і 
боротьбою пролетаріяту, він не переводив боротьби з буржуазними вченими 
типу Грушевського, Василенка тощо, і ясна річ, поза цією боротьбою він не 
міг оволодіти марксо-ленінською методологією, марксо-ленінською наукою 
він не міг стати войовничим істориком-матеріялістом. Це основне, чого не 
вистачало у Оглобліна, без чого ні один історик, що деклярує своє 
приєднання до марксо-ленінської науки, не стане насправді істориком-
марксистом. 

Оджеж жодного теоретика-марксиста в галузі історії філософії, літе-
ратури не було і зараз Ви не зустрінете ні в радянському Союзі, на за-
кордоном, який би не вів непримеренної боротьби з буржуазними вченими 
їх концепціями в тій, або в тій галузі ∗∗ науки, в тому числі ми не знайдемо ні 
в Союзі, ні закордоном такого історика-марксиста, який не поєднував би 
свою роботу наукову з загальною роботою і боротьбою комуністичної 
партії, який не переводив би рішучої з буржуазними школами, чи їх 
впливами в ділянці історії, тому що таких Істориків-марксистів в природі не 
може існувати. 
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