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Галина Сварник (Львів) 

 

Доля варшавських архівів УНР-івської еміграції під час Другої світової війни 

 

            Міжвоєнна Варшава була другим після Праги осередком української еміграції – тут 

перебував еміграційний уряд УНР Андрія Лівицького, діяли Українська Парламентська 

Репрезентація, Український науковий інститут, Український Чорноморський інститут, 

Українське військово-історичне товариство, потужна Українська студентська громада, 

видавництва, виходили журнали «Наша культура», «Ми», «Biuletyn polsko-ukraiński», 

«Wiadomości ukraińskie», мешкали професори Мирон Кордуба, Роман і Степан Смаль-

Стоцькі, Іван Шовгенів, Іван Огієнко, літератори і мистці Євген Маланюк, Юрій Липа, 

Олена Теліга, Наталя Лівицька-Холодна, Петро Холодний-молодший, Олег Штуль, Ігор 

Лоський та багато інших. Український науковий інститут згромадив  значні українські 

збірки, – найціннішими були архіви Михайла Драгоманова, проф. О.Лотоцького, 

військовий архів УНР, Інститутська книгозбірня та значні наклади видань інституту. 

Війна, яка застала Польщу зненацька, не залишила можливості для евакуації варшавських 

бібліотек, архівів та музеїв, в тому числі й українських. Проте перші воєнні роки ці 

інститууції пережили відносно спокійно. Нагальна загроза для пам’яток культури, 

мистецьких і рукописних зібрань виникла з початком Варшавського повстання, коли місто 

зазнало жорстоких обстрілів і руйнувань від бобмбардувань та вуличних боїв. 

Під час Варшавського повстання Публічній бібліотеці королівського столичного 

міста Варшави пощастило – вона отримала нового директора – Леона Биковського, який 

був фаховим бібліотекарем і чудовим організатором бібліотечного життя. Ще й досі 

польські біліотекарі вчаться на підручниках Биковського з бібліотечної педагогіки, 

бібліотечної політики, книгознавства. 

Проте співробітники Публічної біблотеки довгий час навіть не підозрювали, що 

Леон Биковський, який від 1928 р. працював бібліотекарем, є українцем
1
. Проте з 

документальних джерел і спогадів відомо, що оберігаючи польські книжкові скарби під 

час німецької окупації, Биковський, у таємниці від співробітників, невтомно збирав і 

переховував українські архіви. 

                                                           
1
 Навіть у солідному двотомнику “Walka o dobra kultury. Warszawa 1939-1945” / Pod red. Stanisława 

Lorentza. – T.I. – Warszawa, 1970. – S. 417. Щоденник Публічної бібліотеки кор. ст. м. Варшави, 
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задовго перед війною „з невідомих причин почав вважати себе українцем”. 
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Так, у Публічній бібліотеці ст. м. Варшави були складені також і українські 

книжкові цінності. Про них знав тільки лише сам Биковський та ще дехто зі служби. Так 

переховувалась, передусім, вся книгозбірня митрополита Ілларіона
2
, почасти майно 

Холмської Консисторії, книжки д-ра Тимоша Олесевича, військові архіви УНР, збірки 

Воєнно-Історичного товариства, передані полк. Михайлом Садовським у зв’язку з його 

виїздом з Варшави наприкінці липня 1944 р., архіви Івана і Юрія Лип, архіви Галини 

Липової, архіви Українського Чорноморського Інституту, збірки передані паном І.К. для 

Музею Визвольної Боротьби в Празі та інші
3
. Але це відкрилося лише під час евакуації. 

 

В Бібліотеці Красінських (вул.Окульнік ч.9) переховувались також рештки збірок 

зліквідованого німцями Українського наукового інституту у Варшаві. За кілька місяців 

перед повстанням Биковський  разом із високопреосвященними архиєпископом 

Ніканором і єпископом Сильвестром відвідував ці збірки, шукаючи для них книжки проф. 

О.Лотоцького „Автокефалія”, (томи І-ІІ). „В сінях бібліотеки Красінських ліворуч 

знаходилися ще тоді: рештка архіву проф О.Лотоцького (в течках із сірого полотна), 

рештка архіву Михайла Драгоманова (в пачках, пов’язаних шнурками), рештки 

військового архіву Української Народної Республіки та частина Інститутської книгозбірні. 

Праворуч сходів в сотнях примірників на полицях були складені деякі накладові видання 

Інституту: праці проф. І.Шовгенова, В.Іваниса, В.Садовського, Мазепинський Збірник (т. 

І) , д-ра Т. Олесевича, О.Лотоцького, Літургія І. Золотоустого, твори Т.Шевченка (за ред. 

проф. П. Зайцева), переклад п. Тадеуша – Міцкевича і т.і.”
 4

. 

А вже близько 10 вересня 1944 року Биковський застав „ з того всього тільки порох 

і попіл!” – бібліотека на Окульнику повністю згоріла. 

 

Українським збіркам у Публічній бібліотеці пощастило більше – 17 вересня 1944 р. 

частина персоналу Публічної бібліотеки м. Варшави почала пакуватися, маючи намір 

виїхати. Голові Українського Військово-Історичного Товариства полковнику Миколі 

Садовському вдалося роздобути транспорт. Ось як це описано у спогадах Л. Биковського 

про цей період. На подвір’ї бібліотеки він несподівано потрапив: „в обійми українського 

полковника М. С[адовського]. Разом з ним були й інші знайомі – полковник Ол[ександр] 

В[ишнівський], п. П[етро] Х[олодний]  та ще кілька осіб військових і цивільних, що 

                                                           
2
 Який мешкав неподалік на Натолінській вул. (прим. Л.Б.) 

3
 Биковський Лев. Польське повстання у Варшаві 1944 року. Спомини очевидця. – Лондон, 1963. – 

С.12. 
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 Биковський Лев. Варшавські бібліотеки в серпні, вересні й жовтні 1944 р. (Уривок зі споминів). – 

Женева, 1947. – С.12. 
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приїхали разом з полк. М[ихайло] С[адовським]. З’ясувалось, що полк. М. С[адовський] 

був у Варшаві зараз же після капітуляції, дійшов був навіть до нашої вулиці, але до 

Бібліотеки не міг дістатися, бо німці не пустили його. Тим часом він здобув від інж С.К. 

під Лодзею тягарове авто і як тільки дорога звільнилася від барикад, поборюючи різні 

перешкоди, він приїхав до нас, щоб забрати 20 скринь депозитів Українського 

Військового Історичного Товариства, а разом із ними й мене з дружиною. 

Ми негайно, спільними зусиллями, навантажили тягарівку цими скринями, 

докинувши ще кілька мішків з книжками митрополита Іларіона, забрали що можна було зі 

своїх приватних речей і лаштувалися до виїзду”
5
. Тут Л. Биковський чітко вказує на те, що 

всю бібліотеку Огієнка забрати не вдалося й вона залишилася на той момент у Публічній 

бібліотеці.  

Далі були важкі воєнні шляхи. Полковник Садовський разом з архівами подався 

автом через кордон Генеральної Губернії до міста Ласку, що біля Лодзі (тодішнього 

Ліцманштадту). Далі у спогадах Биковського «З генеральної Ґубернії до Вартеґау»
6
 

описано, як усе це застрягло там.  

Як подає згадуваний збірник «Walka o dobra kultury», ці архіви – архів єпископа 

Іларіона й архів Петлюри з 1919 р. – знайшли в Лігниці й повернули до Варшави. 

В той же час, відомо, що М. Садовськогому все-таки вдалося вивезти частину 

військових архівів. У спогадах Анни Карванської-Байляк згадується про ці архіви: «Адже 

у його канцелярії бачила я  багатющий архів матеріалів з визвольних змагань і про 

визвольні змагання українського народу. Саме про долю цього архіву  генерал дуже 

турбувався. Часто повторював питання: «Що з ним станеться, коли я відійду?» Архівові 

пощастило, він знайшов відповідне місце»
7
. Ці матеріали зберігаються зараз у Воєнно-

Історичному Музеї ім. ген. М. Садовського при УВАН у Вінніпезі (Канада). 

Після війни в Національній бібліотеці у Варшаві опинилася частина збірки, що 

походить з депозиту, залишеного Ю. Липою на початку Другої світової війни для 

переховання директорові Публічної бібліотеки м. Варшави Л. Биковському. Це теперішній 

«Архів Івана Липи та Юрія Липи. Матеріали літературної, громадської та службової 

діяльності (1917-1939)”
8
. Цікаво, що 6 альбомів великого формату були передані до 
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Національної бібліотеки вже після війни, натомість, архів дружини Юрія, Галини 

Захаріясевич-Липи, чомусь туди не потрапив. 

Також у Публічній бібліотеці м. Варшави вдалося розшукати листування Л. 

Биковського, І. Огієнка, частину бібліотеки й видань останнього та інші джерела до історії 

УНР-івської еміграції в Польщі.  

У складі архіву бібліотеки зберігається значна частина службових матеріалів 

Биковського як виконувача обов’язків директора бібліотеки від 4 до 22 серпня 1944 р., 

тобто до арешту його Корпусом безпеки АК під час Варшавського повстання та після 

звільнення з арешту від 18 вересня до 18 жовтня 1944
9
. Службовий рапорт до 

комісаричного бургомістра Варшави свідчить про вивезення Гестапо на 4-х вантажівках 

біля 19.000 в 20.000 томах книжок і часописів з Суспільного відділу (Dział Społeczny) 

Публічної бібліотеки. 

 

У відділі рукописів (стародруків) є кореспонденція Леона Биковського за 1936-

1943 рр. Серед його кореспондентів – Андрій Жук, Вадим Щербаківський, П. Зленко, 

Дмитро Антонович та інші. 

У цьому ж відділі залишилися також значні рештки архіву й бібліотеки Івана 

Огієнка, де окрім особових документів, починаючи від його праці в Міністерстві 

віросповідань і освіти (1921), членства в Бібліологічній комісії НТШ, справи висвячення 

проф. Огієнка на православного митрополита Ілларіона, творчі матеріали, редакційні 

справи. 

 

Опубл.: Сварник Галина. Доля варшавських архівів УНР-івської еміграції під час Другої 

світової війни // Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції 

„Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті» : Тези 

доповідей (Львів, 18-20 червня 2008 р.). – С. 274-276. 
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