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НАТАЛІЯ-ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО: 

АРХІВНІ МАТЕРІЯЛИ 

ВСТУП 

У листі з 18 жовтня 1966 року, проф. Н. Полонська-Василенко 
писала мені, що бажає надіслати «два документи: моїх спогадів про 

архів 1820-1840 рр. У Києві, що загинув, та три листи, що являють 
цілість: мій дО Д. Дорошенка, Д. Дорошенка до мене, Мирона 

Луцького - до нас. Всі за серпень-вересень 1945 р. про становище 
української еміграції в Німеччині в ці часи. Напишіть - чи над

силати до друку в ж. Український /сmорию>.1 Ці матеріяли я одер

жав, і спогад Н. Полонської-Василенко про київські архіви я ви

друкував в журналі в 1968 році. 2 Натомість згадані три листи не 

були видруковані в тому часі. 

У ювілейному році, в У.І. продовжуємо друкувати «Спогади» 

Н. Полонської-Василенко (1884-1973) і матеріяли з архіву історика, 

що їх я одержав ще в 1966 році. Це цінний матеріял для зрозуміння 
обставин, серед яких приходилося жити і науково працювати україн

ським науковцям, які були у вічному страху насильного повороту в 

Україну з доручеlffiЯ Сталіна і його соратників. Також в листах 

знаходимо важливий матеріял про побут Н. Полонської-Василенко 

і її чоловіка О. М. Моргуна (1847-1961), як також родини Олександра 
Оглоблина і інших українських науковців в селі Трасфельдені в 

серпні-вересні 1945 року. 
До вищезгаданих трьох листів проф. Н. Полонська-Василенко 

написала коротку передмову , яку повністю передруковуємо. 
Також друкуємо замітку «Матеріяли до історії "Спогадів" Н. 

Полонської-Василенко», зокрема уривки з листів проф. О. Оглоб

лина, що відностяться до «Спогадів» історика. 

Треба підкреслити, що проф. Н. Полонська-Василенко вислала 

до Редакції ж. «Український lcтоик» різні архівні матеріяли. Деякі 

матеріяли вже видруковано в нашому журналі, інші будуть друку-

І Лист Н. Полонської-Василенко до Любомира Винара з 18.Х.1966. 

2 Н. Полонська-Василенко, «До історії архівів Києва. Зі спогадів», Український 

Історик. чч. 17-20,1968, стор. 90-91. Автор пише про архів 11 Армії, що була розташована 
в У країні в 181 0-1840-их роках. Цей архів відкрив її батько генерал Д. П. Меньшов (1855-
1918) в Києві в 1893 р. в т. зв. «старому арсеналі». 
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ватися в наступних томах У.І. Архівні матеріяли Наталії Дмитрівни 
є важливим історичним матеріялом для дослідників її життя і 
творчости, як також розвитку українського наукового, релігійного і 
політичного життя в Україні і Західній Европі. 

Додатково містимо листа історика в справі Історії України. 
Л. Винар 

у центрі знимки професори О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко, Д. Дорошенко і 

Д. Крупницький. Міттенвальд 1947, Німеччина. 

ТРИ ЛИСТИ 

(Передмова) 

Три листи, що друкуються тут, малюють умови, в яких жила українська 

інтеліrенція, що опинилася в Німеччині після капітуляції. Лист ч. 1 - це копія 

листа, що я надіслала проф. Д. Дорошенкові в серпні 1945 року . Лист ч. 2 - це 

копія відповіді проф. Д. Дорошенка мені та мойому чоловікові проф. О. М. 

Моргумові. Лист ч. 3 - це копія відповіді М . Луцького на листа мого 

чоловіка. М. М. Луцький (1891-1961 - Л. В.) був в Києві під час німецької 

окупації 1941-1943 рр. Він був директором цукрового тресту України та був 
посередником між київською та галицькою громадкістю і грав велику ролю в 
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справі допомоги українській інтеліrенції. За ці роки ми близько познайомилися 

з Мироном Михайловичем Луцьким та його дружиною Любов'ю Іванівною. 

[1966] Н. Полонська-Василенко 

Ч.l 

Лист Н. Д. Полонської-Василенко до проф. Д. І. Дорошенка та його дружини 

Серпень 1945 р. 
Копія. 

Дорогий Дмитро Івановичу й дорога Наталя Михайлівна. 

Знову доводиться мені писати Вам листи, від яких не було Вам спокою 

колись ... Але умови нашого життя тепер значно відрізняються від тих, що були 
під час листової зливи. Одне, що наближує їх - це надія на Вашу допомогу. 

Нещодавно Олек. Мих. надіслав Вам листа через Бориса Коваліва, припи

сала кілька слів і я. Не знаю, чи дістали Ви їх? Тому пишу знову. Опинилися ми 

29.У. у Трасфельдені, селі біля міста Тітлінга. Жили ми тут два місяці в великій 

танц-залі сільського rаст-гауза, разом 26 душ - від Богдана до жінки, яка 

вмирає від рака. Під нами коровник, над нами дах, через який видно небо. 

Протяги жахливі. Але влітку було терпимо. Околиці Трасфельдена чудові -
ліси, гори, долини. Багато ягід. Але по все - молоко, яйця, картоплю треба 

було ходити по селах, через ці ліси й гори, пересічно кілометрів 6-10 на день. 
Найгірше з картковим постачанням: хліб, картоплю, все, що належало, одер

жуємо в Тітлінгу. Він лежить на високій горі, 2 кілом. і це дуже важко, зокрема, 

коли дощ і вітер, а клімат тут гірський, дують міцні вітри, раптом налітають 

хмари з зливами. Я дуже втомилась, як від цих постійних мандрівок до того ж 

босою, бо моє взуття розвалилось так само які в моїх компаніЙонок ... , бо 
дороги тут з гострими камнями, багато багнистих місць, зранку - роса. Зараз 

ми стаємо перед проблемою, якої не можемо розв 'язати: що робити на осінь? 

Знайти кімнату в бауерів неможливо, бо все переповнено втікачами-німцями, 

кількість яких все зростає. Крім того, з нашим одягом та взуттям ми не 

зможемо в сніг та дощ мандрувати до Тітлінгу по хліб тощо. Знайти тут працю 

неможливо навіть для молодої людини, бо у всіх дворах мешкає стільки 

втікачів-німців, які відбувають панщину на господаря, що в сторонніх робіт

никах ніхто не має потреби. Ось такими батраками працювали тут Ваші 

сопутники - Школяр, Гаркуша та інші. Наша праця тут абсолютно зайва. Все 

це робить наше положення дуже складним і примушує мріяти наблизитися до 

інших осередків, де є наші земляки, де б ми не були такими самітними, і могли 

знайти будьякий заробіток і не загубитися в Баварських горах. 

Найгіршее положення наших З родин - нашої, як найстаршої віком, 

Оглоблиних та Ковалівих. Це не можна розуміти, що положення інших добре, 

але наше - гірше. 

Звертаючись знову до Вас, дуже прошу написати нам, чи не можна нам 

переїхати до Авrсбурry чи його околиць, чи можна там влаштуватись на зиму? 

Чи можна знайти помешкання, опалення? Ужу?* 

* Ця копія листа без закінчення. - Звичайно Н. Полонська-Василенко закінчувала 

свої листи сердечним привітом. Також лист не має точної дати, лиш позначений «серпень 

1945». 
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Ч.2. 

Лист проф. Д. Дорошенка до Наталіі й Олександра Моргунів 

Копія 

17.УІІІ.1945. 

Дорогі Наталя Дмитровна й Олександре Михайловичу. Пишу Вам на спіх 

і через коротко. Докладно розкаже Вам усе Борис Ковалів, а я скажу лиш ось 

що: 

1. В даний час ми всі переживаємо дуже тяжку кризу - ведеться акція про 

примусовий поворот eMirpaHTiB «на родину». Чим вона скінчиться - ще 

невідомо. Найбільш небезпечне становище нової еміrрації, бо кажуть, що 

еміrранти зперед 1939 року можуть залишатись. 
2. При такій ситуації не можу радити комусь переїздити до Авrсбурrу, по 

крайній мірі протягом 2 - 3 тижнів. 
3. Життєві умови тут такі: або табір, або приватні кватири, знайти які 

тепер сливе неможливо. Ще два тижні тому була змога дістати хату в лагері 

Гайнштеттен, коло якого і ми притулились, але після останньої катавасії й це 

страшенно утруднено. 

4. Я можу помогти лиш своїми знайомствами, бо із закриттям Укр. Черв. 
Хр., де я був головою, «урядового» впливу я не маю. 

Взагалі до того часу, поки якось заспокоїться з поворотом «на родину)), 

рисковано щось розпочинати, бо можна вскочити в якусь нову халепу. 

Нат. Мих. і я сердечно Вас обох вітаємо. 

Щиро Вас поважаючий і відцаний Вам 

Ч.3 

/ - / Д. Дорошенко. 

Лист М. М. Луцького до о. і Н. Моргунів 

Ганновер, 28.Х.1945. 

Вельмишановний й Дорогий Олександр Михайлович. 

Вашого листа з 18.УІІІ. - першу вісточку про Вас і дорогий мені гурт 

наших киян дістав більше чим з місячним опізненням і мимо того мусів чекати 

на відповідь аж до сьогоднішньої доброї нагоди. Іду власне завтра до Франкфур
ту на зустріч представників орган. трьох окуп. зон і потішаю себе надією, що 

найду там добрий і певний зв 'язок до Вас. Перш всего вітаю щиро Вас і 

Шановну Наталю Дмитрівну і радію дуже, що Ви досі щасливо перебули важку 

скитальщину, живі і здорові. 

В сучасній ситуації не можу Вам на жаль радити переїздити в нашу зону, 

бо хоч теоретично можна би тут сподіватися кращих умовин то реально вони 

під оглядом прав~ого відношення тіж самі, що й Вас, натомість життьові 

умовини, головно харчові і мешканеві куди гірші. На приватних кватирах не 

пр описують від 20.8 нікого (навіть свіжих німців) - хиба за викликом влади на 

працю, а в таборах, на жаль, ще дуже неупорядковані справи. Я працюю в 

характері укр. представника eMirpaHTiB на брит. зону, при такій дійсності, то 
укр. допомогових комітетів не визнається. 

Можете уявити собі, яке нелегке і невимовне невдячне в нашій внутрішній 

дійсності життя громадянина, що має відвагу впрягти своє життя в той віз. 

Приходиться падати і насилу підводитися (морально). До того ж мусить 

перенести 4-недільне інтернування з усією укр. громадою через злобні німецькі 
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доноси та ще і гостре запалення легенів. Та все ж таки прояснюється нам 

небосклон і можна мати надію, що добігаємо до кращого етапу нашої еміграції. 

Дуже радіємо з Любов Ів., що всі наші пражські кияни спасли життя і 

маємо зараз право бажати від серця Вам - Дорогі Панство і всім нашим 

знайомим щасливо пережити лихоліття і діждатися СКОРО кращого - на 

всякий спосіб пошанування прав вільної людини. 

Буду старатися держати з Вами зв'язок і прохаю Вас використати кожну 

нагоду для вісток. 

Стискаю кріпко Вашу руку - Ваш Мирон М. Луцький. 

Щиро вітаю і бажаю всякого кращого. (Любов Ев. Луцька). 

(Зв'язався з закордоном і можу передавати там листи). 

з ЛИСТА НАТАЛІІ полонськоl-ВАСИЛЕНКО 
дО ЛЮБОМИРА ВИНАРА* 

Високоповажаний Пане Професоре! 

6.1.71. 

Спішу подякувати за листа та пропозицію взяти на себе клопіт за мою 

«Історію». Пишу Вам офіційного листа. Може Ви порадитесь з Ол[ек

сандром] Петр[ овичем]? 

Коротка хронологія. 

І. Замовлено в 1960 р., але в договорі не зазначено терміну видання. 
Тоді мій чоловік був тяжко хворий і мені не було до договорів. 

2. Після смерти його в 1961 р. я пропонувала «розірватю) договір 

повернути аванс. 

3. Було сказано, що друкують негайно, частину за частиною як даю. 
4. Р. 1964 здано все, але до друку не передано. 
5. Пропонувала повернути ВЕСЬ гонорар, щоб мені повернули текст. 
6. Здано мовну коректу В. Давиденкові. Затримав, а крім того пере-

робив текст з великими помилками ... 
7. Ледви др. rой здобув у нього частину тексту, але частина у нього. 
8. Зараз набрано І т. та половина 11 т. Але книга не видається ... 
Об'єктивно: праця вище за Нариси Дорошенка вже тим, що доведено 

до 1921 р., не кажучи про те, щО ХІХ ст. у Дор. слабе. 
Два томи мають 1500 ст. 
Шлю сердечний привіт й найкращі побажання успіхів і щастя. 

На все добре, 

зі щирою пошаною 

Н. Полонська-Василенко. 

• Цей лист Н. Полонської-Василенко важливий для дослідження історії видання її 
Історії України. 


