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АВТОР. 



Прибившись у літі 1948 р. з Европи до Нью-Йорку, 
проходив я одного разу під вечір в напрямі вгору по 
славнозвісній П'ятій евню. Подимяючи хмародери й 
чудові вистави крамниць у повні неонового світ:ха, они• 
нився я незабаром на розі П'ятої евню й 42-ої вули• 
ці. Передомною пишався у всій своїй красі біло-мар• 
муровий палац Нью-Йоркської Публичної Бібліотеки. 
Посгав;хений знач,{ИМ коштом американських мільярде• 
рів, виглядав він, як чудова казка, в сяйві електричних 
рефлекторів. 

І мимоволі порівпнв я цей образ з долею й станом 
українських бібліотехс в Кrуаю та на еміграції... ДуМІса 
;. айнула від одної до дl>Уl'ОЇ, та інших книгозбірень, 
де мені доводилося працювати ... 
Пригадав собі, що власне тепер, у біжучому 1948 р., 

споnнлося 30 літ від часу заснування 1918 р. заходами 
Професора І. Оr·ієнка (сучасного Митрополита Д-ра 
Іларіона) Українського Державного Університету в Кам• 
янці-ПодільсІшму. Він же був і першим його Ре1по• 
ромІ 
Одночасно при Університеті, в приміщенні колишньої 

церкви, почала громадитися й фундаментадьна Бібліо• 
тека. Книгозбір їі склався переnажно з різноманітних 
дарів поокремими книжками й цілими збірками. Дару• 
вали не тідьки чиеденні приватні особи багатьох націо
нальностей, але й різні установи наукового й урядового 
характеру Значними закупами Університет доповню• 
вав згодом бракуюче. 

, Коли я приїхав на осени 1919 р. з Києва до Кам'ян• 
ця--Подід&скох·о, Університетська Бібліотека, дякуючи 
надзвичайній опіці з боку Ректора Проф. І. Оrієнка, 
•шедила вже біля 30.000 томів. Всі стіни в два повер• 
хи від гори до долу, довкруги бібліотечної залі, буJІИ 
випавнені подицями з кншами на них. Вони :~~же 
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там не містилися, й почали обсновунати полицямя мури 
-стовпи, що стояли серед приміщення, підпираючи стс• 
лю. Окрім того, в окремій залі буда урядж~на студсИР 
ська читальня з підручною кнш·озбірнею. Абетковий 
каталог був значно заавансований, і давав доступ до 
біJІЬшої частини цих кьижкових скарбів. 
Керував Унів. б-кою n. Степан Сірополко, відомий 

укр. біб.rіотекознавець і тодішній лектор бібліотекознаіІ" 
·ства в томуж Кам'янецькому Університеті. Його по• 
мішинком був п. ІРан Сливка та п. Ясинський, що ne• 
r.ейшов згодом до Всенародньої Б-ки України в Києві. 
1м допомагало декілька панночок, слухач01' Університе• 
ту. Господарську частину мав у своїх руках п.І. Сливка. 
Приїхавши, я негайно зr·олосився до Ректора Проф. 

І. Огієнка. Покликаючись на свою поnередню працю в 
Національній Б--ці України при Українській Академії 
Наук в Києві, я nросив прийняти мене на працю до 
Університетської Бібліотеки. Зо сторони Ректора знай• 
шов цілковите зрозуміння ситуації й далекоJ:!дучу не• 
гайну опіку. Він nризначив мене друr·им помІчником 
бібліотекаря (першим лишився п. Ясинський) з иідпо• 
відним утриманням. В цей спосіб Ректор дав мені мож• 
JІивісТJ>: 1. Перебути тодішній скрутний для мене час 
та вчитися в УtІіЕерситеті; 2. ІІрацювати в любому ме• 
ні бібліотечному фаху; 3. Продовжувати теоретичні 
студії в царині книгознавства й бібліотекознавства. 
В Університетській Бібліотеці я пробув майже до 

травня 1920 р. За той час я мав можливість взяти участь 
в усіх працях, що в ній відбувалися: r·ромадженні кни• 
гозбору, порядкуванні та опрацьовуианні його й кнш·о
користанні. 
Мав нагоду бачити також, як сИJІЬна, творча індиві• 

,г.уальність Ректора Проф. І. Оrієнха витала, як опікун• 
чий дух, постійно над бібліотекою. Можна сказати, що 
вона тому й стала ГОJ!овною центральною установою 
Університету. Ректор дбав не тільки про їі поповнен• 
ня кни=ами, але й про 'іі належну внутрішюо орrані3а• 
цію. П~и 11сьомv саомv обтяженні обов'язками: профе~ 



сора-викладача, Ректора-адміністратора, Головноупо~~< 
новаженого Уряду У.Н.Р., JІІаЮ"И при то11tу й особисте 
родинне житrя, Проф. І. Огіеюю знаходив час на по• 
стійні наради з бібліотекаре111 Ст. Сірополком у біб.ліо• 
течних справ.:tх. Незалежно від того частенько й сам 
навідувався до б~ки, не 1.ільки як проф. читач, але й 
дорадник в бі)кучих бібліот. питаннях. Наслідком цьо• 
го Уюверситетсьна Бібліотека відзначалася своїм поrяд• 
ком, організацією та стрункістю в праці. 
Пан Ректор Проф. І, О1·ією о власнЕм прикладом ви• 

сокої всесторонньої працездібпости й ентузіязму потя• 
ran за собою все оточення. Професура, студенетво й 
уряд01щі за прикладом Ректора не пою1адали рук в веБ< 
СИІІушій праці при організації й веденню своєї Alrna 
Mater. Не забуваймо, що все це відбувалося в умови• 
нах тодішньої воєнної діf:сностн, при постійному браку 
JІ,арчів, опалу, мешкань і т. п. житrевих злиднях. При• 
кладів ТОІ'О можна було б навести чимало. З огляду на 
брак місця, подамо лише один, --- особистий. 
Пр~1гадую собі одну з тодішніх спроб поповнення 

книгозбору Університетської Бібліотеки. Закликає мене 
грудня (?) 1919 р. пан Ре1пор до cno1·o кабіне"Іу, й по• 
ручае особливо тя:І!<ке, за тодішніх воєнних обставин, 
завдання. Предстаьники українсЬJ(ОГО дідича, 1·рафа Хо• 
лонєвського, поляка з походження, що прихильно ста• 

вився до Ук1:аїни, да..'Іи знати Пану Ректорові Проф. І. 
Огієнкові, що в маєтку біля зал. ст. Холонєвської на 
Поділлі, знаходиться цінна книгозбірня графа (кілька 
тисяч томів), переважно в польскій та в інших інозем• 
них мовах. На їх думку книгозбір був загрожений во• 
енними подіями, і вони просили Ректора, як високо• 
,авторитетну серед українців особу, вжити заходів для 
рятування цієї збірки. Конкретно вони пропонували 
nеревезти це до Кам'янця-!Jодільского й вкJІЮчити на 
nравах деnозиту в книrозбір Університетської Бібліоте• 
ки, залишаючи остаточне полагодження спrави цwro 

питання на післявоєнні часи. В той спосіб книгозбір гра• 
фа Холоневського, на їх JJ.умку, міг би переховатися. 
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Пан Ректор пристав на це, і я поїхав від ~ніnерси• 
тету з відповідними паперами до адмшІстрацн маєп<у 
й до всіляких влад, щоб мені допомагали. Доіхав щас• 
ливо через 11росІ<урів і Жмеринку до ст. ХолонєвсЬІюЇ. 
Дістався до се.1а й до палацу. Порозумівся з адміні• 
страцією маєтку. Це діялось нід час відступу Укр. Га• 
лицької Армії від Києва. По дорозі й в селі стояла 
ще українська залога. Вона ці.1КОІ>І пішла мені на руку. 
Стрі.1ьці допомогли пакувати Ішиrи й одвозити на за• 
лізшщю, а старшини добули ві;щовідний залізн. вагон. 
Він lІ!айже увесь ВИІ.'ОІШИНСЯ цією, ·як вюши.1ося під 
час пакувашш, дійсно цінною бібліотекою. 
Але відноротпий шлях був фатальпиі1. З ве.шкими 

труднощами, на морозі, доnіз я ці книжні сн:арби до 
іі\мерипки. Тут довелося спинитися з'о1·ллду на без.вд
дя, яке запанувало на залізниці. Ходили чутки, що "е• 
ріюпщтво УГЛ домоnляється з москалями. 13 зв язку 
з цим напrmІ\\КИ руху потягів мали бути змінені. В міЖІ 
часі вештаючись но зал. станції в }Кмеринці між по• 
мерлими іі хорнми на тиф Іюзаками У кр. Наддніпрянсь
кої АрІ>Іії, и заразився від них сишіим тифом. У свідо• 
мивши собі ситуацію, - неможл!шіаь довезти, за таю!х 
обставин, біб.ліотсІ<У графа Холонєвського до Кам'янця 
- Подільского, й свою хворобу, ___ \ я !1сгайІf0 порозу• 
мівся з керівництвом Україпсчюї Гімназії в }!\мерин• 
ці. Передав їм вагон з книжками, а сам причепився 
до якогось потягу, що випадково їхав буцім то в напря• 
мі Проснурова. По багатьох труднощах я добився нреш• 
ті до Н:ам'янця-Подільского. Тремтючи від rарячки, 
встиг я скласти жалю1·ідне сиравоздання Пану Ренторові 
з невдалої виправи, й добігти до хати, де хороба зва• 
лила мене з ніr. Очуняв я доперва по шести тижнях, 
в кінці січня 1920 р., завдяки опіці з боку ПаІ!а Ренто• 
ра, а також проф. Климен!{а й гуртка ко.лєr-студептів 
(Гудзій, А. Гнатівський й інші). За таких обставин 
творилася фундаментальна Бібліотека Н:ам.-Подільсно• 
го Укр. Державноrо Університету! 
· Одночасно З біжучою бібліотечною працею по орга• 
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нізації й веденню фvндамента.льної Бібліотеки в 1~19 
-20 рр.; при Університеті розвинулася й теоретична 
праця в царинах: бібліотекознавчій та бібліографічній. 
Цим книгознавчим устремлінням серед професури й сту• 
денства вельми сприяв і допомагав їх розвиткові Пан 
Ректор Проф. І. Огієнко, відомий не тільки як мово• 
знавець, але й як український книгознавець, автор ка• 
пітальних творів по історії української книги й друкар• 
ства. · 
Передовсім на осени 1919 р. заснувалося при Універ• 

ситетеьІ'.ЇЙ Бібліотеці -- «Кам'яяець-Поді.льске Біб.ліо• 
течне Товариство» .. " На чолі Т-ва став Степан Сі ро• 
полко, бібліотекар Упів. Б-ки. В числі членів були: 
Доц. Плевако, ДоІ(. М. Драй-Хмара, Проф. Клименко, 
Пан Ректор Проф. І. Огієнко, пом. бібліотекаря Ясин• 
ський, пом. бібдіотекаря Биnовський, інші професори 
й '·студенти Університету. Пан Ректор затвердив ста1ут. 
Т-ва, й воно почало діяти. Т--во ма.1о на меті: вив• 
чати бібліотекарство взагалі, зокрема ж україн:ьке й 
допомагати організації Університетської Б---ки. 

Друх·а організація постала десь на весні 1920 р. за• 
ходами Доц. Плевако. Це був «Бібліографічний Семі• 
нар>> при катедрі укр. письменства.~~ Бібліографічний Се• 
мінар мав завдання: теоретичні, -- вивчапня бібліогра• 
фії, ЯІ( науки, ЗОІ(рема студіювання українс;.кої бібліо• 
гrафїі, й практичні - складання різних укр. бібліогра• 
фічних показників. На засіданнях Семінару відбулися 
такі доповіді: 1) Доц. Плевако: Вступного й орієнта• 
ційного характеру, і 2) пом. бібліоекаря Биковсько• 
го: Про техніку у.І\ювої праці, бібліографію як науку, 

· міжнародню десяткову бібліографічну систему на під• 
ставі відповідної книжки Юра Іванова-Меженка. Піс• 

•Див. Л, Биконе ькнІt- Матеріяли до історії ун:р. бібліотечного РУ• 
ху (Про Кам.-Под. бібJІіот. Т-во). Київ, 1920. (Рукопис знаходиться в 
Б-•~і Укр. Акад. Наук в Києві). 

•• Див . .Л. Бик о и с •• ки й - Но на укр. бібліограФічна ор•·анізація. Стат .. 
тя н rазсті «Наш lllJІяx~. Кам.-Под .. ч 98, від 20. 5.1920 р. 



ля того учасники семінару обзнайом.люва.лися практично 
із СКJІаднями (елементами) книги та проходИJІи вправи 
КJІасифікації книжок за десятковою бібліографічною си• 
·стемою. 

Да.льші військові події в 1920 році перерва.ли ці біб• 
JІіотекознавчі та біб;rіографічні по·шнання. 
Згадуючи тепер в ретроспективі 30-ти літ українскої 

нонітньої історії про Український Державний Універ• 
ситет у Кам'янці-Поді.JІьскому за часів Ректорату Проф. 
І. Огієнка в цілому (другим Ректором vже за українсІ>' 
ко-совітських часів був Проф. Геринович), з окрема ж 
про Університетську Ьібліотеку, про ті чиСJІенні наукові 
й громадські організіції, що існува.ли при Університеті, 
а також про бібліотекознавчу й бібдіоr·рафічну, та про 
інші цього роду конструктивні починання, започатко• 
вані в тодішніх тяжких умовинах житт 1, схИJІяtо:мо го• 
лови перед їх організаторами й чіJІьннми учасниками, 
що вже зійшли З цього світу, --- Плевако, М. Драй ХМа• 
рою й іншими. 
Одночасно тішимося з того, що гол~вний організатор 

цієї Високої Української Культурної Установи, Н:ам. 
Поді.Льского Укр. Держ. Університету та його Бібліо• 
теки, Маrніфіценція Пан Ректор Проф. І. Огієнко (ни• 
ні Митрополит Д-р І.ларіон) все ж таки ще живе серед 
нас при повні духових сИJІ. Це нам, колишнім співро• 
бітникам і ви{ованцям цієї нашої Alma Mater, подає 
надію. що мо·ке дочекаємося хюІ"'і, коди знов поста• 
не, хочби й на да.лекій чужині, ~- ;·. раїнська Висока Уч• 
бова У станова по зразку й традш<іях кол;ш1нього Кам'• 
янець-ПодільСІ<оrо Укр. Держ. Універснтегу. Тоді під 
керівництно111 заСJІуженою в укр. науt\і й іс rорії Пана 
Ректора, вже тепер Проф. і Ми'І'роподита Д-ра l.1api• 
она, ця У станона JІюrла би довершитИ ті україн.:ько 
--культурні й національно-політичні завдання, які че• 
рез вищі причини не встиг був виконати у всій повно• 
ті в свій час Український Державний Університет в 
Кам'янці--Подільскому. 

1. 10. 1948. Нью-Йорк. 
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