
ЄВГЕН ЗИБЛІКЕВИЧ (США)

ОДІССЕЯ АРХІВНОЇ СПАДЩ ИНИ 
ВЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО (ВІДЕНЬ — РАЙХЕНАУ —

БЕРЛ ІН  — БАДЕГ — Ф ІЛА ДЕЛЬФ ІЯ) *

Одіссея створення особистих і родинних архівів Вячеслава Липинсь- 
кого та їх  зберігання дуже драматичні, як  і саме життя їх власника і ав
тора,

Вячеслав Липинський почав цікавитися колекціонуванням архівних 
матеріалів уже в 8-му класі 1-ї Київської гімназії в 1901—1902 pp. і 
продовжував цю справу під час навчання в університеті у Кракові 
(1902—1907), Женеві (1907—1908), знову в Кракові і Закопаному 
(1910—1912), в Русалівських Чагарах на Уманщині (1912—1914) і в 
Полтаві (1915—1917) **.

Місцем зберігання архівних матеріалів був родовий двір Липинських 
у Затурцях на Волині, а з 1912 р. особистий маєток Вячеслава, одідиче-

* Подана нижче стаття належить перу Євгена Зиблікевича (1895—1987) — 
засновника Східноєвропейського дослідного інституту ім. В. К. Липинського 
(СЄДІЛ), визначного українського громадського, культурного і політичного діяча 
еміграції. Він народився в Самборі, брав активну участь в українській революції 
та визвольній боротьбі за українську державність в 1917—1920 pp., служив сотни
ком в корпусі січових стрільців. Після поразки революції Є. Зиблікевич активно 
займається журналістикою. Він був редактором газет «Український голос» (1926— 
1930), «Бескид» (1931—1933) та «Змаг» (1935—1937) у  Перемишлі, «Новий час» 
(1937—1939) у Львові, а після приїзду до США у  1949 р.— газети «Америка» 
(1953—1962) у  Філадельфії. В ЗО—50-х роках — провідний діяч гетьманського руху, 
видатна постать консервативного напряму в українській діаспорі. В 1963—1986 pp.— 
президент СЄДІЛ, Організував видання семи томів праць інституту, придбав будинок 
для останнього й роздобув фінанси для його діяльності.

Є. Зиблікевич разом з кардиналом Т. Інніцером та отцем Т. Горникевичем 
врятували архів В. Липинського у  Відні. Ця акція описана й уміщена в Пропам’ят- 
ній книзі — спеціальному випуску «Harvard Ukrainian Studies», присвяченому 
100-річчю від дня народження Вячеслава Липинського. Випуск, виданий за редак
цією нинішнього президента СЄДІЛ проф. Ярослава Пелеиського, становить збірку 
матеріалів двох ювілейних конференцій, проведених 1982 р. Українським науковим 
інститутом Гарвардського університету та СЄДІЛ в Кембріджі і Нью-Йорку.

Стаття Євгена Зиблікевйча опублікована в перекладі англійською мовою (Euge
ne Zyblikewycz. The Odyssey of V. Lypyns’kyj’s Archives // The Political and Social 
Ideas of Vjaceslav Lypyns’kyj (Guest FJditor Jaroslav Lypyns’kyj Ukrainian Studies.— 
Vol. IX, N 3/4, D esem ber).— Cambridge, MA: HURI, 1985.— P. 129—133). Український 
текст- друкується вперше за дозволом редакції «Harvard Ukrainian Studies»: опра
цювання і коментарі І. Б. Гирича. 1

** Згідно з матеріалами листування В. Липинського з М. Грушевським, С. Єф- 
ремовим та Б. Грінченком у 1907—1914 pp., можна зробити деякі уточнення у 
географії місцеперебування Вячеслава Казимировича. Майже 100 його листів, що 
збереглися, писані майже щомісяця, виключають можливість помилкового висновку.
З  другої половини 1907 до весни 1908 р. В. Липинський перебував у  санаторії 
Закопаного, більшу частину 1908—1913 pp. провів у Кракові і Затурцях (крім 
1909 p., коли він мешкав у Києві), в Русалівських Чагарах жив з літа 1913 до 
літа 1914 р. (на Різдво їздив до Кракова), звідки й був закликаний з початком 
війни до російського війська.
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ний від брата його матері, Адама Рокицького, в Русалівських Чагарах. 
Існувала тоді навіть така думка, що бібліотека та архіви Липинеького в 
Русалівських Чагарах належать до найбільших приватних колекцій на 
Україні по лінії історії, історіософії і політичної думки.

Затурецький двір Липинських був знищений 1915 p., бо Затурці роз
ташовані на лінії довготривалих позиційних боїв австро-И ім ец ьки х  і ро
сійських армійських ч асти н . У вогні загинули родові й особисті ар х ів и  і 
матеріали. Навіть у двірському парку залишились лише обсмалені арти
лерійським вогнем стовбури дерев.

Русалівський хутір Вячеслава Липинеького пограбували і спалили 
українські гайдамаки у квітні 1938 p., вже після приходу н а  Україну 
німецької армії, себто за три тижні до проголошення гетьманства н а  Ук
раїні.

Ці великі втрати, зокрема втрата бібліотеки та архівів у Русалівсь
ких Чагарах (де згорів готовий для друку рукопис чотиритомної Історії 
України), були тяжким ударом для Липинеького, і він тяжко переживав 
те, що сталося. Його почутті найкраще віддзеркалилось у його ремінісцен
ції через десять років, коли він написав присвяту своїм родичам до 
запланованого ним польськомовного видання з типово українською полі
тичною тематикою. Липинсьіши не міг стриматись, щоб не висловити 
страшного болю, пишучи: Najdrozszej pamigci ukochanych Rodzic6v, — 
Kaziinierza і Klary z Rokickich, Lipinskich і wspomnieniorn Domu w kto- 
гуш si§ wyehwalem і kt6ry przez wojne kapitalistow і bunt koczownikow 
zniszczony zostal, poswigcam ten owoc pracy, mysli і d^zen caiego swego 
zycia.— Waclaw Lipinski.

У липкі 1918 p. гетьман Павло Скоропадський призначає Вячеслава 
Липинеького амбасадором Української держави при цісарському дворі у 
Відні. Від початку перебування на посаді посла Липикськип почав наново 
творити і збирати, архів та бібліотеку. Накопичені тоді рукописні матеріа
ли (неопубліковані його праці, денники, листування, записки, нотатки до 
своїх спогадів, матеріали віденського посольства та інші дрібніші), які 
тепер є однією з найбільших збірок архівного фонду Східноєвропейського 
дослідного інституту ім. Вячеслава Липипського у Філадельфії. Зберег
лися тільки архівні матеріали, зібрані й накопичені поза межами Ук
раїни. '

У зберіганні архівних цінностей Липинеького брали участь визначні 
діячі українського та неукраїнського культурного, наукового и політич
ного світу: митрополит Галицький Андрій граф Шептицький, митрополит 
Філадельфійський Костянтин Богачевеькпй, при мас Австрії, кардинал Ін- 
ніцер, проф. Колумбійського університету (Нью-Йорк) Филип Мовзлі 
та ін.

Історія збереження еміграційного архіву Вячеслава’ Липинеького, 
в коротких її рисах найважливіших етапів, така.

5 листопада 1929 р. Липинський записав у своєму щоденнику, що 
того самого дня вранці приїхав таксівкою з летовища в Граду (Стлрія) 
до Бадегу (садиба Липинеького в стирійських горах) митрополит Шеп- 
тицький. Між ними відбулася розмова на цікаві для обох теми, і Шеп
тицький купив листування Лішпнського для Національного музею у Льво
ві, що його заснував митрополит.

Згідно з домовленістю це листування повинне було залишитись у 
Липинеького, а після смерті останнього його слід передати новому влас
никові. Від часу тієї домовленості до смерті Липинеького минуло три 
роки.

На початку травня 1931 р. стан здоров’я Липинеького став критич
ним, і він вирішим полікуватися у санаторії Вінервальд поблизу Відня.
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Однак від’їзд вимагав -великих коштів, і Липинський 16 травня написав 
листа митрополитові Шептицькому з проханням позичити йому 500 до-  ̂
ларів. ;

Він пропонував, на випадок неможливості повернути йому ці гроші* 
передати Національному музеєві у Львові рукописи не закінчених ще пов
ністю своїх праць та свої записки на різні теми. Митрополит з радістю 
прийнйв цю пропозицію.

6 червня 1931 р. Липинський з своїм братом Володимиром, лікарем 
за фахом, виїхав до санаторію Вінервальд. Вісім днів він мужньо боровся 
там зі смертю, яка настигла його 14 червня.

Смерть Липинського поставила на порядок дня поділ його майна, 
а передусім його архівної спадщини і, зокрема, тієї ї ї  частини, власником 
якої був митрополит Шептицький.

Виконавцем своєї останньої волі назначив Липинський вірного і дов
голітнього секретаря Михайла Савур-Ципріяновича.

Бібліотеку забрав брат Вячеслава Станіслав і відразу ж вивіз ї ї  на 
Волинь, де під час війни в 1939—1940 pp. вона була знищена. Повновлас- 
никові митрополита Шептицького пароху церкви св. Варвари у Відні 
о. мітрату Мирону Горникевичу дісталося згідно з заповітом М. Савур- 
Ципріяновича не лише все листування Липинського, незакінчені праці й 
записки, а й нотатки до «Спогадів з мого життя», щоденники, матеріали 
Віденського посольства (у копіях) та дрібні фасцикули.

Після довгих вагань повідомлений про це митрополит вирішив не від- 
сплати архіву до Львова, відчуваючи, що хвилі російської революції доко
тяться також до Галичини, що вперше і сталося в 1939—1940 pp., вдру
ге — 1944—1945 та значно пізніше. Він призначив о. Горникевича опіку
ном архіву і дав наказ розмістити його в парафіяльному будинку.

Згідно з волею Липинського, його архів; міг бути доступний для ко
ристування через десять років після його смерті. Це десятиліття при
йшло під час другої світової війни, яка закінчилась захопленням Черво
ною Армією не лише Галичини, а й східної та великої частини середньої 
Європи, в тому числі частини Австрії з ї ї  столицею Віднем.

Наближення Червоної Армії до Відня створило велику загрозу для 
архіву Липинського. Опікун архіву, о. мітрат, д-р Мирон Горникевич розу
мів, що б загрожувало* йому самому і архівові, якби НКВС (КДБ) зна
йшов у парафіяльному будинку політичний архів. ‘Довелося спішно роз
шукувати інше приміщення для архіву. Це завело його до примаса Авст
рії, архієпископа Відня, кардинала Інніцера, який погодився розмістити 
архів Липинського в підвалах свого катедрального храму (Стефанодому), 
де знаходилися також архіви Віденської архієпархії\

13 квітня 1945 р. Червона Армія зайняла Відень. Разом з тим поча
ли свою діяльність агенти НКВС. О. Горникевича почали викликати слід
чі, допитуючись також, куди подівся архів Липинського. Тоді ж стало ві
домо, що агенти НКВС частенько заходять у підвали Стефанодому. їх 
цікавили особливо покриті подушками двері зі сторони коридорів. Це за
тривожило кардинала Інніцера, який знову розшукував інше приміщення 
для архіву Липинського. Знайшовши його, Інніцер запросив до себе 
о. Горникевича і повідомив, що він відправить наступного дня богослуж- 
бу на інтенцію щасливого перевезення архіву, і просив о. Горникевича 
відправити службу на цю саму інтенцію у себе, у церкві св. Варвари.

Новим 'місцем став державний архів у Відні (Штаатсархів). Однак 
перевезти скрині з архівом Липинського до Штаатсархіву було не так: 
просто, бо по вулицях Відня вешталися вдень і вночі патрулі Червоної’ 
Армії і НКВС, затримуючи і контролюючи весь транспорт.
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Кардинал Інніцер доручив о. Горникевичу везти скрині вантажними 
автомобілями, що належали віденській архідієцезії. Ці автомобілі були 
пофарбовані у таким самий колір, як ті, що кожного дня перевозили їж у 
для дітей у місті. Кардинал повідомляв також, що патрулі вже освоїлись 
з цимп автомобілями і рідко коли спиняють їх та перевіряють. У цьому 
він вбачав можливість щасливого перевезення архіву. Операція вдалася. 
Ніхто не зрадив таємниці.

Після цього о. Горникевичеві довелося тікати з Відня, бо слідчі НКВС 
погрожували йому арештом, якщо він ле даватиме їм бажаних інформа
ції!. Кардинал Інніцер розмістив його в одному з монастирів у Горішній 
Австрії поблизу містечка Травиштайн. Він жив як скиталець неподалік 
від цього монастиря, і це давало йому можливість часто відвідувати 
о. Горникевича.

Моя дотеперішня розповідь про долю й одіссею архіву Липинського 
базується на даних, одержаних від о. Горникевича. Від нього я дістав 
адресу його брата, о. проф. Теофіла Горникевича, який постійно жив у 
Відні і був посвячений у справи архіву. Це виявилося вирішальним чин
ником у пізнішому рятуг.аплі архіву.

Мій зв’язок з о, проф. Теофілом Горйіїкевичем був налагоджепий че
рез кілька місяців після мого переселення 1949 р. до Нью-Йорка. а зго
дом 1953 p.— до Філадельфії. Мене мучила думка, що кожний втрачений 
день збільшує загрозу захоплення єпкавеесівцями архіву. На новому міс
ці проживання, в цілком нових обставинах я почував себе безпорадним, 
а проте днями й ночами вигадував способи зрушити з місця архівну спра
ву. Прийшло мені на думку шукати зв’язку з якимось університетським 
або приватним американським архівом.

Весною 1950 р. я зайшов разом з д-ром Остапом Котиком-Степанови- 
чем до професора Колумбійського університету Филипа Мовзлі. Мій су
путник знав його з Праги. Вислухавши мою інформацію про сучасний 
стан архіву Липинського і мою пропозицію, чи не міг би Колумбійський 
університет купити чи іншим чином прийняти архів від ПІтаатеархіву 
через американського представника у Відні, проф. Мовзлі був зацікавле
ний тією справою, але просив два тижні для з’ясування всіх нюансів.

У результаті розмов проф. Мовзлі була поставлена вимога, щоб хоч 
одна з українських громадських установ або філадельфійський митропо
лит написали заяву, в якій би вони погодилися на придбання Колумбій
ським університетом у власність архіву Вячеслава Липинського. Таку за
яву погодився дати п. Дмитро Галичин і п. Слободян від імені Українсь
кого народного союзу лише тоді, коли справа врятування архіву Липинсь
кого стане на порядок денний. Багато корисного було зроблено Колумбій
ським університетом, але директор Штаатсархіву рішуче відмовився про
дати чи передати будь-кому архів Липинського у зв’язку з тим, що він 
був переданий до Штаатсархіву кардиналом Інніцером як депозит митро
полита Шептицького. Сім місяців з’ясовувалася ця справа.

Тоді залишалося чекати згоди директора Штаатсархіву на повне мік
рофільмування архіву Липинського на наші кошти. Це міг спробувати 
виконати лише о. Теофіл, який мав зв’язки з впливовими колами у Відні, 
зокрема користувався довір’ям кардинала Інніцера, який, в свою чергу, 
міг би допомогти і в цій справі.

Взявшись за здійснення такого плану, слід було подумати про збе
реження особистої безпеки о. Теофіла, неналагоджеиість поштового зв’яз
ку, використання лише нагод безпосередньої передачі листів довіреними 
особами, складність з передачами грошей, потрібних на оплату мікрофіль
мування, тощо. Всі ці труднощі затримували здійснення планів.

Врешті трапилась нагода в зв’язку з виїздом о. д-ра Володимира Гав-*
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ліча з Нью-Йорка до Відня (через Рим), де його призначали парохом 
(настоятелем) парафії св. Варвари.

Він передав мені великий за обсягом лист до о. Теофіла. Довелось 
довго чекати на поворот о. Гавліча, а разом з тим на відповідь о. Теофіла. 
Це сталося влітку 1952 р. Відповідь о. Теофіла була втішна. Директор 
Ш таатсархіву пообіцяв йому можливість змікрофільмув'ання архіву Ли
ли нсь кого. Я мусив переслати о. Теофілові 1500 доларів для початку тієї 
роботи. Треба було знову чекати на добру нагоду. Несподівана допомога 
надійшла від митрополита Костянтина Богачевського у Філадельфії, 
який погодився передати до рук о. Теофіла гроші, використовуючи для 
цього свої зв’язки з Вашінгтонською Нунціятурою. Гроші зібрав kg  вели
кий гурток ідейних однодумців Липинеького у Філадельфії, уникаючи 
будь-якого розголосу. Було це в січні 1953 р.

Мікрофільмування почалось весною 1953 р. Виконував цю роботу 
емєрптований мікрофільміст ГОтаатсархіву вечорами, тричі на тиждень. 
Мікрофільмовано все, включно з лікарськими рецептами. Роботою керу
вав о. Теофіл, прийнятий як співпрацівник Штаатсархіву. З деякими пе
рервами, зумовленими нездужанням о. Теофіла Горникевпча чи м-ікро- 
фільміста, тривала ця мікрофільмова операція понад два роки.

О. Теофіл прагнув налагодити листовний зв’язок зі мною через міні
стерство зовнішніх справ у Відні та австрійську амбасаду у  Вашінгтоні. 
Тією самою дипломатичною поштою йшли не лише листи о. Теофіла до 
мене і мої до нього, але і рольки з мікрофільмами. Так налагодився мій 
живий контакт з амбасадою, що значно допомагало у цій справі.

У 1956 р. були зроблені останні рольки з мікрофільмами архіву Вя
чеслава Липинеького. Це дало поштовх до заснування та діяльності Схід
ноєвропейського дослідного інституту, патроном якого став Вячеслав Ли- 
пинеький. ' '




