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Анотація
Метою статті є огляд наявних свідчень про діяльність першого директора найбільшого історичного музею України 

Миколи Біляшівського як депутата І Державної Думи. Одним із таких джерел є адресований відомому діячу у 1906 р. 
лист селян села Мордви Чигиринського повіту. У статті здійснено археографічну публікацію цього листа, якій передує 
джерелознавчий коментар, що контекстуалізує документ серед інших свідчень про діяльність Біляшівського та певною 
мірою ілюструє розвиток українського націотворення початку ХХ ст. Окрема частина коментаря присвячена обговоренню 
особливостей формування пам’яті про М. Біляшівського у 1965–1968 рр., що увінчалося вшануванням 100-ліття його 
народження.
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Abstract
The article aims to explore the available evidence on the activities of the first director of the largest historical museum of 

Ukraine – Mykola Bilyashivskyi, who was also a deputy of the First State Duma. One of yet unpublished sources is a letter addressed 
to Biliashivskyi from the peasants of Mordvy village, Chyhyryn district. The article presents an archaeographic publication of 
this letter. The publication is preceded with the source commentary, which contextualises the document within the well-known 
testimonies about the activities of Bilyashivsky as well as the developments in Ukrainian nation-building processes at the beginning 
of the 20th century. Particular attention is paid to the specifics of the memories about M. Bilyashivsky in 1965-1968, when there were 
celebrations of the 100th anniversary of his birth.
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Микола Федотович Біляшівський (1867–1926) добре знаний як фундатор музею всеукраїнського масштабу. Власне, 
його досвід з творення музею барона Федора Штейнгеля у Городку, масштабна діяльність з формування колекції Київського 
художньо-промислового і наукового музею та спрямування виставкової діяльності останнього на утвердження української 
національної ідеї (зокрема, виставка з нагоди 50-ліття від дня смерті Т. Шевченка у 1911 р.) неодноразово привертали увагу 
дослідників. Нині можна констатувати вагомі здобутки у висвітленні біографії та діяльності М. Біляшівського як музейного 
діяча1. Водночас перший керівник історичного “родоначальника” теперішнього Національного музею історії України був 
багатогранною особистістю. Сучасники відзначали його невтомну енергію, вміння контактувати з різними людьми та 
вирішувати питання різного рівня складності. Як відзначив у спогадах 1927 р. Кость Мощенко, “…Микола Тедотович 
з його надзвичайною ініціятивою і спритністю, завжди умів, якнайкраще... використовувати обставини і людей”2. Тож 
не варто дивуватися мало обговорюваним фактам активної участі Біляшівського у політичному житті, – і це попри те, що 

1  Попельницька  О.  О. Біляшівський М. Ф. – перший директор Національного музею історії України // Український 
історичний журнал. – 2008. – № 2. – C. 100–118.

2  Мощенко К. Академік М. Біляшівський як музейний робітник // Український Музей. Збірник. – Київ, 1927. – С. 3–12.
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облаштування музею забирало чимало сил та енергії (передусім “збирання” старожитностей у різних куточках України).
У присвячених біографії та діяльності Біляшівського публікаціях найчастіше йдеться про його громадську діяльність 

у перше десятиліття ХХ ст. як члена різних наукових товариств та політичну активність у роки Української революції 
1917–1921 рр., коли він входив до різних урядових структур Української Народної Республіки, що займалися музейною та 
пам’яткоохоронною діяльністю. Натомість участь діяча у І-й Державній думі 1906 р. як депутата партії кадетів – маловідома. 
Наразі її частково висвітлено у публікації Л. Дідух3, яка також є автором дисертаційного дослідження про М. Біляшівського 
як науковця, музейника та громадського діяча4.

Доволі показово, що ані в офіційній автобіографії вченого 1919 р., створеної ним з нагоди обрання академіком 
Всеукраїнської академії наук, ані в чернетці автобіографії 1925 р. (збереженій неповністю), ані в некрологах та спогадах 
сподвижників (окрім С. Єфремова), опублікованих у перші місяці після смерті М. Біляшівського у липні 1926 р., немає 
згадок про його депутатство у І-й Державній Думі 1906 р. Безперечно, всі згадані джерела для реконструкції біографії 
видатного українського музейника створені тоді, коли інформація про його участь у парламенті “царської Росії” не була 
актуальною і доречною. З огляду на це, відомості про діяльність М. Біляшівського як депутата І-ї Думи можна відшукати 
у джерелах іншого плану: публікаціях, що з’явилися до 1917 р., а також спогадах різних діячів про події 1905–1907 р. Крім 
того, важливим інформативним джерелом є коротка стаття-замітка С. Єфремова про громадське життя Біляшівського, що 
ввійшла до випуску «Збірника історико-філологічного відділу ВУАН» 1926 р., присвяченого особистості цього діяча5. 

У рукописі автобіографії 1926 р. Біляшівський написав, що довго не міг визначитися з політичним кредо, допоки 
під впливом В. Антоновича та членів редколегії часопису “Киевская старина” не відкрив для себе національне питання 
і потребу “змагатися” за українську національну ідею і програму. Через рік від початку співпраці зі співробітниками 
відомого київського часопису М. Біляшівський зрозумів, що “тут серед гуртка співробітників вже для мене стало ясним 
– хто я і с того часу для мене твердим стало гасло – працювати тільки для України”6. Через кілька десятиліть наш герой 
проявить себе у роботі І-ї Державної Думи як чільний представник політично активної частини української інтелігенції, 
яка спробувала сформулювати політичну програму та реалізувати її з огляду на сподівані зміни, викликані маніфестом 
Миколи ІІ від 17 жовтня 1905 р. про демократичні свободи і скликання парламенту. Безперечно, йшлося про намагання 
домогтися вирішення важливих пунктів “українського питання” у парламенті. Так чи так, дослідження громадсько-
політичної активності Миколи Федотовича в останні десятиліття Російської імперії важливе для розкриття більш загального 
плану питань про програми та політичну діяльність української інтелігенції, рівня її згуртованості, способів комунікації 
і викликів, що стояли на порядку денному у зв’язку з конкуренцією національних та соціалістичних ідей. З іншого боку, 
йдеться про розкриття персональної участі М. Біляшівського у політичному житті та його комунікацій із виборцями. Ці 
питання оговорюються в цій статті, а її першочерговим завданням є археографічна публікація та джерелознавчий коментар 
листа 1906 р. від селян з Черкащини до М. Біляшівського, що зберігається у фондовій колекції НМІУ і походить із родинного 
архіву Біляшівських.

І-ша Державна Дума працювала від 27 квітня до 8 липня 1906 р. Проукраїнські партії отримали в ній представництво 
завдяки коаліції з конституційно-демократичною партією (кадетами). Із 478 членів Думи, 179 належали до кадетів (фактично 
40% складу парламенту)7. За їхніми списками до Думи пройшов і М. Біляшівський – директор Київського художньо-
промислового і наукового музею. Не маючи прямих свідчень, можемо припустити, що він потрапив туди не без сприяння 
давнього знайомого і покровителя барона Ф. Штейнгеля, з яким Біляшівського тісно пов’язував його перший “музейний 
досвід” (створення приватного музею у Городку на Волині8) та багато інших починань (рис. 1).

З видань і спогадів сучасників про 1906 р. відомо, що Біляшівський маніфестував своє національне кредо, увійшовши 
до української думської громади. За спогадами С. Єфремова (1926) наш герой “…зайняв  у  Думі  місце  серед  членів 
конституційно-демократичної партії, але був не правовірним... кадетом”, адже свою діяльність спрямував на обстоювання 
культурно-територіальної автономії України. Як пише далі Єфремов, “будучи  свідомим  і з роду  українцем, М. Ф.  буде 
обстоювати в Думі українську школу, суд, автономію України, сходячись у цьому думками із своїм товаришем і близьким 
приятелем Ф. П. Штейнгелем”9. Поза тим, і це чи не найголовніше, М. Біляшівський безпосередньо стояв біля витоків 
української парламентської громади у І-й Думі, будучи секретарем її перших організаційних зборів. Він же увійшов до 
її керівного складу (президії) поряд з І. Шрагом, В. Шеметом та П. Чижевським. Керівником громади 45 депутатів було 
обрано І. Шрага – адвоката і громадського діяча з Чернігова. Громада видавала російською мовою у Санкт-Петербурзі 
власний друкований орган – “Украинский вестник”. Завдяки цьому виданню можемо скласти уявлення про мету діячів 

3  Дідух Л. Суспільно-політична діяльність М. Ф. Біляшівського на початку ХХ ст. // Наукові записки Національного університету 
“Києво-Могилянська академія”. – Т. 20. Історичні науки. – Ч. 1. – Київ, 2002. – С. 6–70. 

4   Дідух Л. Академік М. Ф. Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець ХІХ – перша чверть 
ХХ ст.). – Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. – Київ, 2005. – С. 19–62.

5  Єфремов С. М. Ф. Біляшівський на громадській роботі // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. – Кн. ІХ. – Київ, 1926. 
– С. 54–59.

6  Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. – Ф. 31. – Спр. 8. – Арк. 14 зв. Див.: Затилюк Я., 
Осташевська  Ю. Академік Микола Федотович Біляшівський та його персональний життєпис: публікація джерела і перспективи 
дослідження // Науковий вісник Національного музею історії України. Збірник наукових праць / Відп. ред. Б. К. Патриляк. – Вип. 4. – 
Київ, 2019. – С. 390–410.

7  Машкін О. М. Державна Дума Російської імперії // Енциклопедія історії України. – Т. ІІ (Г–Д). – Київ, 2004. – С. 349
8  Хведаль А. О. Городецький музей барона Ф. Р. Штейнгеля і М. С. Грушевський // Наукові записки Острозької академії. – Т. 1. – 

Ч. 2. – Острог, 1998. – С. 64–66.
9  Єфремов С. М. Ф. Біляшівський на громадській роботі... – С. 57.
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української фракції у Думі, а також персональну участь М. Біляшівського у її політичній активності10.
У 2-му номері згаданого часопису було заявлено про існування фракції та її належність до союзу автономістів-

федералістів11, у 5-му – представлено основні положення політичної програми – надання Україні культурно-національної 
автономії з власними представницькими органами управління, скасування заборони на використання української мови 
в освіті та друкованих виданнях12. Передбачалося, що декларацію виголосить з трибуни І. Шраг, однак в липні 1906 р. 
Державна Дума була розпущена на 72-й день роботи13. У засіданнях наступної, ІІ-ї Думи, директор київського музею участі 
не брав. Зі спогадів відомого історика українського права О. Лотоцького відомо, що Біляшівський погодився співпрацювати 
із друкованим виданням української громади у ІІ-й Державній Думі “Рідна справа – думські вісті”14.

Маємо свідчення, що після бурхливої депутатської діяльності у І-й Думі М. Біляшівський підтримував контакти зі 
Шрагом з різних питань. Показовим доказом цього є лист Шрага до Біляшівського від 8 лютого 1911 р. про невдалу спробу 
одержати від чернігівського музею для експонування на виставці, присвяченій Т. Шевченку, портрета. Для ілюстрації 
контактів обох політичних соратників (водночас, і труднощів з облаштування означеної виставки) наведемо текст цього 
листа (з повним відтворення тогочасної орфографії):

“Високоповажний Миколо Федотовичу! На жаль, не можу вважити Вашу волю: портрета я вже віддав до музею 
Тарновського.

Я прохав Л. М. Жемчужникова15, що б він дозволив мені, наперед ніж віддавати партрета музею, надати іого на 
виставу,  яка має  бути  у Київі,  але,  на жаль, Жемчужников  на  се  не  згодився,  і  я  одержав  од  нього таку телеграму: 
“портрет хранить в музее и никуда не висилать”.

Щиро Вас шануючий Ваш І. Шраг”16 (рис. 2).
Важливим джерелом депутатської діяльності М. Біляшівського є адресований йому у червні 1906 р. лист від селян 

с. Мордви Чигиринського повіту на Черкащині, що публікується нижче. Сьогодні цей лист перебуває в експозиції ІІ-го 
поверху НМІУ (зал № 19), присвяченій діяльності Київського художнього-промислового і наукового музею та створеній 
у 2017 р. зусиллями співробітників відділу пізньосередньовічної, ранньомодерної та нової історії України. Цей лист 
є зверненням селян до М. Біляшівського як депутата Державної Думи з проханням “вимагати автономії України”. За 
формою і змістом він є важливим джерелом для розкриття політичної і громадської діяльності М. Біляшівського, та, крім 
того, активності та рівня політичної культури сільської інтелігенції. З іншого боку, лист є показовим свідченням комунікації 
селян із нашим героєм, і водночас – його особливого амплуа серед них.

Листа написано коричневим чорнилом на зігнутому вдвоє аркуші паперу розміром 20×25 см. Зберігся також конверт 
із марками та поштовим штемпелем17. Конверт підписано російською мовою: “С. Петербург. Государственная Дума 
ЕВБ [його високоблагородію. – Авт.] Николаю Федотовичу Бѣляшевскому. Г. [господину. – Авт.] депутату от Кіевской 
губернии”. Оскільки на конверті наявний штемпель київського поштамту (2-ї поштової контори) “16 червня 1906 р.” (хоча 
сам лист недатований), можна припустити, що лист підготовлено впродовж кінця травня – початку червня (достатній час 
для написання тексту та збору підписів селян, якими підкріплено лист), передано з кимось до Києва і звідти надіслано до 
Петербурга.

Примітною та водночас загадковою особливістю листа є вміщені під красиво оформленим зверненням 57 підписів 
селян (частину яких зроблено олівцем), що, безперечно, “псує” парадний вигляд документа, але, водночас, засвідчує 
особисту участь цих селян у його підписанні. Очевидно, не всі з них змогли поставити свій підпис чорнилом. Крім того, 
серед підписантів чимало родичів і свояків, що видно з частого повторення прізвищ Солонько, Назаренко, Холоденко, 
Панченко тощо.

Безперечно, лист написав хтось із сільських вчителів чи інтелігентів. Його текст містить перефразовані цитати із творів 
Тараса Шевченка і за загальним ідейним спрямуванням є симпатичним за риторикою зверненням-маніфестом селянської 
громади до Біляшівського як до “нашого заступника і оборонця”. З тексту очевидне усвідомлення української національної 
ідентичності, яку, на основі обігрування цитат із “Кобзаря”, поєднано із гаслами соціалістичного плану: “згине панство 
і  рабство  на  віки...  запануе  на  вольній  зимли  братерство  і  рівність”. Поєднання національних і соціалістичних гасел 
є особливістю українського націотворення кінця ХІХ – початку ХХ ст. і відображено у програмних документах перших 
українських політичних партій, починаючи з Революційної української партії, створеної у 1900 р.18. У цьому плані текст 
листа виразно демонструє, як тогочасні маніфести перших політичних партій України знаходили своїх прихильників 
в українському селі. Значна кількість підписантів (57 осіб) засвідчує зусилля представників інтелігенції з мобілізації селян 

10  Див. версію оповіді про діяльність Біляшівського і фракції у: Дідух Л. Суспільно-політична діяльність М. Ф. Біляшівського... – 
С. 67–68.

11  Украинская парламентская фракция // Украинский вестник. – Санкт-Петербург. – 1906. – № 2. – С. 133–134.
12 Грушевский M. Наши требования // Украинский вестник. – Санкт-Петербург. – 1906. – № 5. – С. 267–273.
13   Дідух Л. Суспільно-політична діяльність М. Ф. Біляшівського... – С. 68.
14 Лотоцький О. Сторінки минулого: у 3-х част. // Праці Українського наукового інституту. – Т. 21. – Кн. 4. – Варшава, 1934. – 

Част. 3. – С. 48. Цит. за: Дідух Л. Суспільно-політична діяльність... – С. 68.
15 Жемчужніков Лев Михайлович (1828–1912) – живописець, художній критик, товаришував із Т. Г. Шевченком, про зустрічі із 

яким лишив спогади.
16 Лист Іллі Шрага до М. Біляшівського, 8 лютого 1911 р. // Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури 

ім. Т. Шевченка. – Ф. 146. – № 84.
17  Лист разом з конвертом у музейному зібранні НМІУ обліковані за інв. № РД–3932.
18  Про загальні особливості українського націотворення див.: Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української 

нації ХІХ–ХХ століття. – Львів, 1996. – С. 83–97.
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довкола української ідеї у поєднанні з вимогами соціальних перетворень. З огляду на це, лист можна вважати унікальним 
джерелом для студіювання особливостей комунікації інтелігенції – “будителів нації” із самим народом. А це, наразі, одне 
з актуальних питань у дослідженнях українського націотворення19. Водночас лист може бути важливим для характеристики 
політичної культури українського селянства початку ХХ ст.

Складно визначити, чому селяни с. Мордви (з 1946 р. – с. Красносілля Чигиринського району Черкаської 
області) звертаються саме до Біляшівського. Можна припустити, що так сталося завдяки якимось особистим зв’язкам. 
М. Біляшівський, як відомо, постійно контактував із селянами: спершу під час проведення археологічних розкопок 
на Княжій Горі під Каневом20, згодом – під час музейних відряджень. Як пригадував К. Мощенко, Микола Федотович 
влаштовував постійні музейні “експедиції”, під час яких виявляв та купував (або отримував як дарунок) у сільських 
мешканців предмети української старовини21. Завдяки цьому фонди етнографічного та історичного відділів Київського 
художньо-промислового і наукового музею поповнювались унікальними зразками давньої вишивки, церковних предметів, 
виробів Києво-Межигірської фаянсової фабрики (1804–1874), стародруків тощо22. Крім того, Біляшівський, за власними 
свідченнями, збирав спогади селян про Т. Шевченка23.

Поза тим, директор київського музею був “медіатором” для талановитих провінціалів. До нього особисто або за 
посередництва інших осіб зверталися з проханням посприяти творчій реалізації вихідців із села. Унікальним свідченням 
цього є адресована йому записка відомого українського композитора Миколи Віталійовича Лисенка, що зберігається 
у Відділі рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України. На звороті власної візитівки 
М. Лисенко написав (цитовано з передачею тогочасного правопису):

“Любий та дорогий Миколо Федотовичу! Оце иде до Вас селянин-самоук Петро Середа з села Стайок, Київ. повіту. 
Він несе з собою свої малюнки. Передивіться, а головне дайте Сергію Івановичу передивитися і сказати своє слово, свою 
пораду, що Середі робити. Чи варто і де вчитися. Середа при своїм працьовитому житті, урива хвилини, щоб малювати”24.

Ця записка виразно засвідчує той факт, що Микола Федотович був людиною з різноманітними контактами і, попри 
постійну заклопотаність облаштуванням міського музею, зокрема підготовкою у ньому виставок, знаходив час і можливості 
для допомоги талановитим сільським жителям (рис. 3).

В обговоренні різних сценаріїв обставин контактів селян Чигиринського повіту із М. Біляшівським, належить звернути 
увагу на те, що Чигиринський повіт був особливим історичним місцем. Тут відбулися перші визначні битви Хмельниччини 
та Коліївщини, знаходились перші гетьманські резиденції – Чигирин та Суботів. Безперечно, що важливість цього регіону 
усвідомлював і М. Біляшівський, який, як згадували його сучасники, часто влаштовував екскурсії на Канівщину і Черкащину. 
У підготовленому в 1926 р., але не опублікованому тоді некролозі, згадуються його пізнавальні екскурсії для вихованців 
навчальних закладів із імперської столиці Санкт-Петербургу25. Можна припустити, що Чигиринський повіт теж мав бути 
пунктом на екскурсійному маршруті М. Біляшівського. І, власне, подібного роду екскурсії могли стати тим “містком”, що 
сприяв контактам жителів с. Мордви із директором київського музею. Так чи інакше, лист селян до “оборонця нашого” 
М. Біляшівського засвідчує його мережу зв’язків, тим самим підтверджуючи цитований вище вислів зі спогадів К. Мощенка 
про надзвичайне вміння нашого героя знаходити спільну мову з різними людьми.

З іншого боку, сам лист є джерелом для реконструкції історії селянських рухів на Черкащині під час революційних 
подій 1905–1907 рр., адже саме у с. Мордва в лютому 1906 р. було створено “селянський союз”, який виступив із вимогами 
соціальної справедливості та політичних прав. У такому разі, означений лист засвідчує розмах політичної активності селян 
протягом 1906 р.26.

***
Поза тим, лист, що публікується, має ще один історичний вимір. Тривалий час він зберігався у родинному архіві 

Біляшівських. 18 червня 1965 р. його, разом з іншими особистими речами, передав до НМІУ (на той час – Державного 
історичного музею УРСР) М. М. Біляшівський (син М. Ф. Біляшівського). Серед предметів, що надійшли до музею, 
були членські квитки учасника загальноросійських археологічних з’їздів 1890-х рр., візитівки, посвідчення члена різних 
пам’яткоохоронних установ 1917 і 1919 рр., програма (структура) повітового музею, листівки тощо27. Показово, що в той же 
час до Інституту літератури нащадки М. Біляшівського передали листування видатного музейника із різними персоналіями 

19 Єкельчик С. Творення святині: українофіли та Шевченкова могила в Каневі (1861–1900 рр.) // Збірник Харківського історико-
філологічного товариства (нова серія). – 2005. – Т. 11. – С. 43–58.

20 Про розкопки на Княжій Горі див.: Беляшевский Н. Раскопки на Княжей Горе в 1891 г. // Киевская старина.– 1893. – №. 1. – 
С. 61–104; Н. Б. Кресты и образки ХІ–ХІІ вв., найденные в Киеве и в Киевской губернии // Археологическая летопись Южной России. 
– Киев, 1900. – С. 27–30.

21 Мощенко К. Академік М. Біляшівський як музейний робітник // Український Музей. Збірник. – Київ, 1927. – С. 8.
22 Затилюк Я., Осташевська Ю. Калейдоскоп історій та раритетів. Мистецькі шедеври з Межигір’я на виставці в Національному 

музеї історії України / Антиквар. – № 1–2(109). – Київ, 2019. – С. 2–35.
23 Беляшевский Н. Рассказы крестьян с. Пекарей о Т. Г. Шевченко // Киевская старина.– 1894. – № 2. – С. 165–181.
24 Візитна картка М. В. Лисенка // Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Шевченка. – Ф. 146. – № 41.
25 ІР НБУВ. – Ф. 10. № 17 900. Некролог опубліковано: Затилюк Я. “Памяти М. Біляшівського” – рукописний спомин з архіву 

Всеукраїнської академії наук та друковані некрологи 1926 р. // Науковий вісник Національного музею історії України: збірник наукових 
праць / Відп. ред. Б. К. Патриляк. – Вип. 5. – Київ, 2019. – С. 94–101.

26 Історія міст і сіл Української РСР: у 26 т. Черкаська область. – Київ: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. – 788 с.
27 Ці предмети у колекції НМІУ обліковані за інв. № РД–3925–3937 та Л–3358–3360. Акт передачі цих предметів (за № 88) датований 

3 березня 1965 р., акт їх прийому (за № 1988) – 18 червня 1965 р. Перший підписала завідувачка відділу музею Чудновська І. М., другий 
– вона ж та головний хранитель фондів Дружиніна А. Ф.
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стосовно підготовки до проведення у 1911 р. виставки, присвяченої Т. Шевченку28. Водночас до іншої архівної установи – 
рукописного відділу Центральної наукової бібліотеки, підпорядкованої АН УРСР (нині – Інститут рукопису Національної 
бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України) було передано ще деякі меморіальні речі М. Біляшівського: записні 
книжки, рукописи статей і, зокрема, автобіографію 1926 р.29.

Така активність представників родини Біляшівських є невипадковою і явно пов’язана зі спробами нагадати про заслуги 
свого родича з огляду на наближення 100-річниці від дня його народження. У зв’язку з цим у вітчизняній періодиці невдовзі 
вийшли друком кілька статей про наукову і музейну діяльність нашого героя30, а також було відзначено його столітній 
ювілей31.

У цьому контексті лист селян до депутата Біляшівського виявився важливим аргументом для творення особливих 
споминів про нього. У листопаді 1967 р. в авторитетній на той час газеті “Літературна Україна” вийшла публікація 
М. Іщенка32 “Володар Княжої гори. До 100-річчя від дня народження академіка М. Ф. Біляшівського”. У ній нашого героя 
різнобічно представлено як талановитого археолога, завзятого керівника музею та академіка. Треба відзначити незвичну 
для літературного часопису фактографічну точність у згадках біографічного плану, а головне – про створення музею, 
його відділи та про влаштовані Біляшівським виставки у ньому (виробів народних майстрів-кустарів, творів М. Врубеля, 
до 100-річчя Т. Шевченка тощо). Стаття розпочинається з оповіді про виступ Миколи Федотовича у 1892 р. на засіданні 
археологічного товариства, під час якого доповідач нібито не проявив персонального пошанування монаршої особи та 
“обстоював свою думку про археологічні знахідки як про реліквії, що належать народові, бо творені вони руками трудового 
люду”. Після цього автор констатує, “Біляшівський непохитно стояв за оборону прав трудового люду. Й селяни довірились 
йому,  обравши  депутатом  своєї  курії  до  Другої  думи.  В  наказі  черкасці  писали...”33. Далі зроблено розлоге цитування 
основного тексту листа, що публікується. Означений лист, у трактуванні М. Іщенка, відіграє першорядну роль у засвідченні 
зв’язку інтелігента з “трудовим людом”, представники якого звертаються до нього як до “оборонця нашого”, завдяки якому 
“згине панство і рабство”. Це, безперечно, необхідний “риторичний хід”, обумовлений тогочасним радянським ідеологічним 
дискурсом. Тим не менше, саме це “легітимізувало” вшанування Біляшівського і давало змогу його нащадкам культивувати 
спомини про діяльність їхнього пращура, який проявив себе одночасно у різних сферах як музейник, науковець і політично 
активний представник української інтелігенції (рис. 4)

Зв’язок цієї публікації із прагненням представників родини Біляшівських створити бажаний імідж Миколи Федотовича 
є очевидним з огляду на наступне: колективний лист-звернення селян до депутата Біляшівського було передано до музею 
у березні 1965 р. За музейною фондовою обліковою документацію цей лист у 1960-і рр. не експонувався, тобто не був 
доступним для огляду. М. Іщенко – автор статті про М. Біляшівського у “Літературній Україні” (1967) докладно цитував 
лист, переданий до музею за два роки до написання статті – у 1965 р. Важко допустити ситуацію, що автор з Канева 
самостійно дізнався про надходження листа до фондів київського музею (хоча би з огляду на відсутність у той час практики 
публічних звітів про поповнення фондових колекцій). Цілком очевидно, що про цей лист йому стало відомо від когось із 
родичів Біляшівського, які з нагоди наближення 100-літнього ювілею наполегливо поширювали інформацію про свого 
предка серед широкого загалу. Тим більше, у публікації 1967 р. не лише розлого цитується сам лист, а й досить точно 
наводяться відомості з рукопису автобіографії 1925 р., чернеткову версію якої син Миколи Федотовича у 1965 р. передав 
до Центральної наукової бібліотеки (нині – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського). 
Таким чином, передача до кількох архівних установ особистих документів М. Біляшівського з одночасним їх цитуванням 
у публікації газети “Літературна Україна” засвідчує комплекс цілеспрямованих зусиль нащадків визначного діяча створити 
історичний образ творця музею всеукраїнського масштабу, допустимий в ідеологічній атмосфері 1960-х рр.

І лише майже через чотири десятиліття лист українських селян 1906 р. зі славетної Чигиринщини може отримати друге 
“явлення” – як важливе джерело наукових досліджень історії українського музейництва ХІХ – початку ХХ ст., біографії 
його визначного діяча М. Біляшівського, а в ширшому контексті – особливостей процесів українського націотворення 
початку ХХ ст.

28  Бородін В. С. З нових (додаткових) матеріалів про долю літературної та образотворчої спадщини Шевченка на початку ХХ ст. 
(З архіву М. Ф. Біляшівського) // Збірник праць ювілейної тринадцятої наукової шевченківської конференції. – Київ, 1965. – С. 307–
338. Стаття є публікацією ключових документів цієї переписки: листів Г. Вашкевича щодо посмертної маски Т. Шевченка; П. Борисова 
і П. Понятенка щодо автографів; О. Корсуна щодо автографу поеми “Мар’яна-черниця”; О. Маковея щодо фотокопії автографа “Заповіту”; 
О. І. Сластіона про власників картин і малюнків Т. Шевченка, телеграми М. Реріха, лист міського голови Пирятина, О. Новицького та 
листи зі спогадами про Т. Шевченка для виставки. Загалом листування засвідчує мережу контактів М. Біляшівського з нагоди Шевченкової 
виставки 1911 р.

29 Адаменко  А.  Г. Материалы личного архива Н. Ф. Беляшевского (1867–1926) // Рукописные фонды Центральной научной 
библиотеки им. В. И. Вернадского. – Киев, 1989. – С. 18–25.

30 Див.: Бахмат  К.  П. 100 років з дня народження відомого археолога та етнографа Миколи Федотовича Біляшевського // 
Український історичний журнал. – 1967. – № 10. – С. 112–113; Бахмат К. П. До століття з дня народження М. Ф. Біляшевського // 
Археологія. – 1969. – Т. 22. – С. 241–245; Кілієвич С. Р. Академік М. Ф. Біляшівський – засновник Державного історичного музею УРСР // 
Архіви України. – 1967. – № 6. – С. 21–26.

31 Бевзо  О.  А.,  Юрченко  Р.  В. Сесія [в Державному історичному музеї УРСР], присвячена 100-річчю з дня народження 
М. Ф. Біляшевського // Український історичний журнал. – 1968. – № 1. – С. 158–160.

32 Іщенко Михайло Єфремович (нар. 1933 р.) – лікар Канівської районної лікарні, автор численних краєзнавчих публікацій у різних 
виданнях.

33 Іщенко М. Володар Княжої гори. До 100-річчя від дня народження академіка М. Ф. Біляшівського // Літературна Україна. – № 90 
(2478). Вівторок, 14 листопада 1967 р. – С. 4.
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Нижче публікуємо текст листа зі збереженням авторської орфографії та пунктуації. Для зручності підписи селян 
відділено розділовими знаками (комами) після кожного прізвища (в оригіналі коми не завжди розставлено), крім того, 
всі зведені до одного стандарту – написання з великої літери. В окремих випадках у примітках відзначаються графічні 
особливості. Разом із маркованим конвертом лист облікований у колекції музею у групі “Рукописні документи”, за 
інв. №  РД–3932 (рис. 5)

До посла Диржавноі Думи М. Х. Біляшевского
Високоповажний Миколу Хвидотовичу!
До Вас, нашого  заступника  і  оборонця  в Диржавній Думі,  звертаемося та просимо Вас: міцно стійти  за нас та 

здобувайти для нас і для всего нашого люду земли і волі, бороніть усіх покривджиних, вимагайти амністії борцям за правду 
і волю, вимагайти автономії україни34, щоб на нашій зимлі була знову, як колись за прадідів наших, своя сила, своя воля 
і правда святая. Нихай на нашій обизславлиній зимли згине панство і рабство на віки, нихай згине сваволя, // знущаня, та 
катуваня, та запануе на вольній зимли братерство і рівність.

Пошли Божи, Вам сили справдити наші оці святі жаданя, а коли Вам сили ни стане, то ми Вам своеі додамо.
Крестяни  сила  Мордви  Чигриньского  повиту:  Виборщик  Е. Ищенко,  А. Солонко,  Ф. Солонько,  М.  Мотайленко, 

М.  Мишенко,  Ф.  Панченко,  Анд.  Панченко,  Ал. Панченко,  В. Холоденко,  Н. Мотилинко,  П. Коркоцинко,  З.  Писковой, 
Д.  Назаренко,  Л.  Болботь,  Г.  Яненко,  Ф. Саенко,  Григорий  Солонченко,  И. Бойченко,  Кирило  Панченко,  Ф.  Чепурной, 
Н. Халоденко, Сергій Головленко, А. Солонченко, К. Балигинъ, А. Назаренко, А. Сирдитенко, Лука Усатый, М. Панченко, 
В. Коркоценко, Мих. Усатый, //

А.  Мотайленко,  Даниилъ  Мотайленко,  А.  Усатый,  Я.  Мотайленко,  В.  Топченко,  Д.  Назаренко,  Е.  Ратушний, 
С. Коноваленко

35Анисимъ  Овчаренко,  Ф.  Науменко,  В.  Назаренко,  И.  Назаренко,  Михаилъ  Назаренко,  М.  Сосенко,  В.  Чыпурный, 
Ф. Чепурний

36Иванъ  Панченко,  Иванъ  Дорошенко,  Арсей  Панченко,  Марко  Чепурный,  Трофим  Головченко,  Хома  Дорошенко, 
Никита Плековий, Ларіонъ Омельченко, Корній Коркацена, Иванъ Кушниренко, Ивань Головченко.
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Перелік ілюстрацій:

Рис. 1. Обкладинка та один із аркушів видання “Представители Государственной Думы, 27 апреля – 8 июля 1906 г.” 
зі світлинами депутатів від Київської губернії, серед яких – Ф. Штейнгель і М. Біляшівський.

Рис. 2. Лист І. Шрага до М. Біляшівського. 8 лютого 1911 р.
Рис. 3. Візитівка М. Лисенка із запискою до М. Біляшівського.
Рис. 4. Іщенко М. Володар Княжої гори. До 100-річчя від дня народження академіка М. Ф. Біляшівського // Літературна 

Україна. – № 90 (2478). Вівторок 14.11.1967 р. – С. 4.
Рис. 5. Лист селян с. Мордви до М. Біляшівського з конвертом.

Рис. 1-1



Науковий вісник Національного музею історії України, число 6 129

Рис. 1-2



ДОКУМЕНТИ І СВІДЧЕННЯ ПРО ДЕПУТАТА І ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ 130

Рис. 2
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Рис. 3-1, 3-2
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Рис. 4
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Рис. 5-1
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Рис. 5-2


