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Проаналізовано матеріали особистого архіву видатного українського археолога, етно-

лога, музеєзнавця та мистецтвознавця народної сакральної архітектури, одного із фундаторів 
Національного музею у Львові, викладача і проректора Українського вільного університету у 
Празі, першого ректора УВУ у Мюнхені Вадима Михайловича Щербаківського (1876–1957), який 
зберігається в Державному архіві у Празі (Чехія, “Statni ustredni archiv v Praze”, ф. 1252, 
Український музей. Карт. 16, 69–78, 81, 82, 92). Документи фонду є цінним джерелом з історії 
розвитку археологічної, етнологічної та інших наук кінця ХІХ–першої половини ХХ ст.  

Ключові слова: В. Щербаківський, архів, археологія України, народна архітектура, 
етнологія. 

 
Вадим Михайлович Щербаківський 

(17.03.1876–18.01.1957) – видатний україн-
ський вчений: археолог, етнограф, мистецтво-
знавець, музеєзнавець та громадський діяч, був 
дійсним членом Наукового товариства ім. 
Т. Шевченка, одним із фундаторів 
Національного музею у Львові, Природничо-
історичного музею земства та Народного 
музею Полтави. В 1917 р. українським урядом 
був обраний комісаром з охорони пам’яток. З 
1922 р. він професор, а згодом проректор 
Українського вільного університету у Празі та 
перший ректор УВУ у Мюнхені (1945–1947). 

У зв’язку з виїздом В. Щербаківського 
до Чехії в 1922 р. з середини 30-х років його 
ім’я на Україні замовчувалось або таврувалось 
ярликами буржуазно-націоналістичного ґатун-
ку. Його робіт не публікували. Під час окупації 
Праги радянськими військами у 1945 р. в місті 
залишались бібліотека і архів УВУ, які було 
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надійно сховано в котельні, а вхід схованки завалено товстим шаром вугілля. 
Однак таємне місце знайшли. 

Чеська влада після переговорів з послом Зоріним “подарувала” їх 
Україні. Цю передачу архіву і бібліотеки проводили через Воєнні місії за 
кордоном. Для їх одержання було відряджено полковника С. Д. Пількевича 
(начальника архівного управління) та офіцера Пшеничного (в майбутньому 
директора Центрального державного архіву кінофотофонодокументів). Слід 
підкреслити, що під мундирами у них билися щирі українські серця і було 
зроблено все необхідне, щоб матеріали і бібліотеку не втратити.  

Частина бібліотеки і архіву потрапила до 
Центрального державного історичного архіву в 
Києві, збагативши його “українікою”. Однак 
значна частина архіву УВУ все-таки залишилася 
в Празі і зберігається в Чеському державному 
архіві (Фонд 1252. Український музей) [12], де 
ми виявили архів Вадима Щербаківського, 
матеріали якого аналізуємо. 

В. Щербаківський народився в с. Шпи-
ченцях (Спичінцях) Сквирського повіту 
Київської губернії. Його батько був сільським 
священиком, членом Старої Громади, високо-
освіченою, художньо обдарованою людиною. 
Для всебічного розвитку дітей було створено всі 
умови. Сини Михайла Щербаківського Вадим і 
Данило стали визначними вченими. 

В особистому фонді Данила 
Щербаківського (1877–1927), який зберігається 

в Науковому архіві Інституту археології НАН України, документи якого ми 
проаналізували [9], є багато сімейних документів, фотографії родини, авто-
портрет батька, краєвиди Шпиченців, сімейна епістолярія, величезна кількість 
фотографій, частина з яких, очевидно, належала Вадиму Щербаківському. Тут 
же є 150 його листів до брата Данила [7. С. 55–58; 8. С. 45–55] за 1896–1927 pp.  

Після закінчення гімназії Вадим Щербаківський вчився на 
математичному факультеті Петербурзького, Московського та Київського 
університетів. Окрім цього, він закінчив ще й історико-філологічний факультет 
Київського університету. Зміна місць навчання пов’язана з тим, що він належав 
до нелегальних гуртків,за що його декілька разів арештовували. Ще в 
студентські роки під впливом В. Антоновича та В. Хвойки брати брали участь в 
археологічних розкопках на Київщині, а під керівництвом Г. Павлуцького 
досліджували дерев’яну церковну архітектуру. Ця тематика – сакральне 
мистецтво і археологія – супроводжувала братів все життя. В 1902–1905 рр., 
коли Вадим, перебуваючи під наглядом поліції за участь в студентських 
заворушеннях в Петербурзі і Москві, змушений був жити у Київській губернії у 
батьків (своєрідне заслання), він об’їздив 35 сіл Сквирського і Радомишльського 
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повітів збираючи етнографічні матеріали, фотографуючи церкви, дзвіниці, 
іконостаси, ікони, килими тощо [11. С. 25]. Тісна співпраця з братом Данилом, 
М. Біляшівським, Г. Павлуцьким сприяла становленню і розвитку Київського 
музею старовини і мистецтва. 

Саме В. Щербаківському належала ідея церковного поповнення етногра-
фічних збірок музею унікальними зразками стародавньої української вишивки, 
художніх виробів, начиння народного виробництва, килимарства, кераміки. 

Ця ідея сподобалась М. Біляшівському і він виділив музейні кошти для 
експедиції в Липовецький та інші повіти Київської губернії. Незабаром, як 
згадував в 1938 р. В. Щербаківський, почав їздити по церквах “і сам 
Біляшівський і мій брат, а пізніше, з 1906 р. прилучився до нього ще один 
архитект Мощенко, що скінчив у Петербурзі архітектурний відділ при Академії 
мистецтв, а потім Політехніку у Львові”[С. 150]. 

Становленню етнографічного відділу Київського музею сприяла 
організована у 1906 р. “Виставка прикладного мистецтва і кустарних виробів”. В 
1905 р. М. Біляшівський розробив проект виставки, а наступного року її було 
відкрито [6. С. 38, 39]. 

В. Щербаківський залишив надзвичайно яскраві спогади про підготовку 
виставки. “Весною 1906 р., – пише він, – Біляшівський захотів довести уперше 
ширшій публіці і власне показати їй красу українського мистецтва і для сего 
задумав у Київськім городськім музеї, де був директором, зробити виставку 
українського народного мистецтва... Головним творцем виставки був Біляшів-
ський, а беззавітно відданими помічниками брат і я. Ми на своїх нарадах дуже 
боялися, що у нас не стане матеріялу, щоб наповнити дві залі верхнього поверху, 
се тому, що збираючи матеріяли попередні три роки, ми їх складали в скрині, в 
склади і підвали, і самі не знали, скільки мали. Але коли ми почали розставляти 
на полиці і розвішувати по стінах речі, то нам не тільки стало мало двох заль, 
але був зайнятий цілий верхній поверх музею, де було аж п’ять заль і вестибюль, 
та переходи зі сходами. Розвісивши по стінах ми самі побачили у всій силі красу 
нашого мистецтва” [4. С. 150, 151]. 

В спогадах В. Щербаківського знаходимо також цікаві дані про публічне 
відлуння громадського резонансу виставки та її вплив на розвиток етногра-
фічних студій в Україні. 

На виставці побували голова Полтавського земства Лизогуб, 
В. Кричевський, Мощенко, Д. Яворницький. Останній під враженням побаче-
ного відкрив етнографічний відділ в музеї Поля в Катеринославі, а в Полтаві 
вирішено було створити музей при земстві. 

В 1905 р., коли Вадим Щербаківський вів переговори з Археологічною 
комісією в Петербурзі щодо розкопок та видання другого тому “Древностей 
Украйны”, його помешкання в Києві обшуковували. Його було арештовано і він 
просидів у в’язниці сім місяців. Завдяки старанням Миколи Біляшівського, його 
звільнили з тюремного полону і він перебрався за кордон. 

З 24 грудня 1907 р. по 1910 р. Вадим Щербаківський перебував у Львові. 
Лікуючись в січні 1908 р. в Ловрані біля Абації, він познайомився з поетом 
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П. Карманським, а через нього з галицьким митрополитом Андреєм 
Шептицьким. На той час молодий вчений уже опублікував в “Записках НТШ” 
цікаве дослідження про дерев’яні церкви на Україні [10]. Ця ґрунтовна 
публікація та його археологічні студії, які він уже мав у своєму науковому 
доробку, допомогли Щербаківському у працевлаштуванні. Митрополит А. Шеп-
тицький запросив його до Церковного музею у Львові, очолюваного відомим 
музеєзнавцем І. Свєнціцьким. Поєднуючи пошукову і збиральницьку роботу з 
науковим її дослідженням, В. Щербаківський став одним із засновників 
Національного музею у Львові, який базувався на фондах Церковного музею, і в 
1911 р. офіційно отримав цю назву. Подорожуючи Галичиною та Буковиною, 
молодий вчений фотографував церкви, дзвіниці, хати, господарські споруди, 
етнографічні типажі людей, робив плани, кресленики та рисунки. В 
Національному музеї у Львові збереглись фотографії і рисунки дерев’яних 
церков та дзвіниць Коломийщини, Рогатинщини, Снятівщини, Косівщини та 
інших місцевостей [5. С. 105, 108–15]. Вадим Щербаківський обстежував 
околиці Львова – Вовків, Кугаїв, Жирівку і поповнив музей дуже цінними 
церковними тканинами, хрестами, мирницями, кадильницями, давніми 
рукописами, серед яких виділяються унікальні зразки: гаптована плащаниця з 
Жирівки, яку в 1934 р. експонували на виставці у Варшаві, та Євангеліє XVI ст. з 
с. Вовків з мініатюрами в стилі народного примітиву [1. С. 116–125]. 

Окрім цієї основної роботи, учений брав активну участь в роботі НТШ у 
Львові. На засіданнях секцій Товариства він виступав з рефератами із 
досліджень не лише Галичини, але й Великої України, тим самим надаючи 
студіям Товариства всеукраїнського значення. Це, зокрема, такі реферати і пові-
домлення: “Типи деревляних церков на Україні” (“Хроніка НТШ”, № 298), 
“Лопушанський Святовид”, “Звірячий орнамент і скити” та ін. В 1910 р. 
В. Щербаківський видав у Львові велику працю обсягом 254 сторінок 
“Архітектура у різних народів і на Україні”. В тексті уміщено понад 200 
ілюстрацій. Книга отримала широкі схвальні відгуки В. Кричевського, 
І. Свєнціцького та багатьох ін. 

Виїхавши зі Львова в 1910 р., учений продовжував публікувати свої 
праці у виданнях НТШ, а в 1913 р. вийшло з друку у Львові багато ілюстроване 
дослідження “Українське мистецтво. 1. Деревляне будівництво і різьба на 
дереві”. Альбом вийшов за фінансового сприяння відомого оперного співака 
О. Мишуги з оформленням титульної сторінки В. Кричевського. Матеріали 
досліджень в Галичині В. Щербаківський оублікував в Києві під назвою “Старое 
искусство в Галиции”. 

В цей період вчений також плідно працював над укомплектуванням 
Київського музею і робив журналістські дослідження як власний кореспондент 
української газети “Рада”, до якої подавав літературні і мистецтвознавчі статті, 
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присвячені пам’яті Т. Шевченка, В. Антоновича, з оглядами художніх виставок 
та археологічних розкопок. Наприкінці 1912 р. за рекомендацією Д. Яворниць-
кого його було прийнято на службу до музею Полтавського земства. 

З цього часу розпочався період найбільшої присвяти сил науці. Він 
досліджував Полтавщину в археологічному і етнографічному аспектах, створив 
експозиції в музеї, проводив значну дослідницьку і музейну роботу, розкопував 
давньоруські старожитності Лівобережної України, скіфських пам’яток та 
палеолітичної стоянки в Гінцях біля Лубен**. 

В листі до Ф. Вовка від 5 липня 1915 р., аналізуючи скупчення 
мамонтових кісток, В. Щербаківський висловлював цікаві наукові 
спостереження про них: “... я в цій купі бачив деяку архітектурність в смислі 
розкладу костей і говорив тільки, що чим вона викликана ся архітектурність, 
або, коли хочете, доцільність, чи якимсь кмітуваннями, зв’язаними з ритуалом, 
чи чимсь іншим” [2. С. 173, 174]. Таким асоціативним баченням вчений 
висловив зовсім обережні припущення про первісні житла чи споруди людей 
кам’яного віку і наявність у них ритуалу. Існувала й альтернативна думка, якої 
дотримувався, в тому числі, і відомий французький археолог Г. Мортільє, який 
не припускав здійснення ритуалу в ті часи.  

У 1921 р. В. Щербаківський виявив ще одну стоянку “мадленської 
епохи” в с. Сергіївка на Полтавщині.  

Після приходу до влади Українського уряду Вадима Щербаківського 
призначили комісаром з охорони пам’яток на Полтавщині, згодом він став 
членом Полтавського наукового товариства. За часів денікінської окупації 
(липень–грудень 1919 р.) українське життя в Полтаві, хоч і зазнало відчутних 
ударів, не завмерло. Полтавська Спілка споживчих товариств, як сильна 
фінансова організація, об’єднала національно свідомі сили, видавала журнал 
“Українська культура”, організувала у вересні 1919 р. святкування 150-х 
роковин від дня народження Івана Котляревського. Урочистий похід 
супроводжувався співом “Ще не вмерла Україна”, “Заповіту” та “Не пора, не 
пора”. На багатолюдному зібранні 10 вересня виступив Панас Мирний, а вже в 
січні 1920 р. Вадим Щербаківськнй писав брату: ”... був на похоронах Панаса 
Мирного (хоронили на валах з червоною китайкою)” [3. Лист від 30.12.1920]. 

В 1920 р. Вадим Щербаківськнй підготував до видання перший випуск 
“Записок Наукового товариства”, “Провідник” по музею, відкрив разом з 
М. Я. Рудинським Картинну галерею, архів і бібліотеку, брав активну участь в 
громадському житті міста. 

                                                            

 Спомин про В. Б. Антоновича // Рада. – К., 1908. – 7 мая (20 травня). – № 105. – С. 2. 
Підпис: В. К.; Малюнки Тараса Шевченка. Видання “Общества имени Т. Шевченко” 
Петербург. р. 1911 // Рада. 23 апреля (6 травня) – № 82. – Бібліограф. – С. 5–6. Підпис: 
В. Копирь та ін. 
** Санкт-Петербурзьке відділення Інституту археології НАН Росії, р/в. – Ф. 1. – Спр.1. – 
1913 р. – № 342. 
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Але наприкінці 1920 р. чекісти почали обшуки і арешти. В листі від 
21.12.1920 р. вчений писав брату: “Наш музей згори донизу весь було 
перетрушено. Шукали зброї і перехованих буржуйських речей, мені пощастило 
тому, що усі цінні речі було зарегістровано або губкомісією, або внесено було в 
каталоги музею і на речах справді стояли нумера регістрацій так Чека залишила 
мене в покої ... але Миколаєва заарештовано” [3. Лист від 21.12.1920]. 

В тому ж листі В. Щербаківський писав: ... Всі мої мрії про виїзд за 
кордон провалюються. Тепер скинуто з посад наших комісарів освіти у Полтаві 
– Лісовика, у Катеринославі – Немрловського, у Києві –Мізерейського і замі-
нено їх неукраїнцями. Це зразу ж відіб’ється на всьому” [3. Лист від 21.12.1920]. 
На Україні почався голод, переслідування, арешти. В листі від 3 квітня 1921 р. 
Вадим Михайлович писав Данилові: “Бідував ти, та, мабуть не дуже легше і мені 
приходилося, поки не одержав академічного пайка, але й з ним не далеко заїдеш. 
Були у нас в Музею і труси, і арешти, але уже всіх повипускали (Мощенка, 
Рудинських та інших) – я дуже багато перехвилювався, а почасти і перетерпів, 
так що на нервах і на здоров’ю відбилося” [3. Лист від 03.04.1921]. 

Дуже хворому ученому (через хворобу серця він не служив у війську) 
доводилось жити в голоді, холоді і страсі. Зиму він ледве пережив, музей не 
опалювали, умови життя були жахливими. 21 серпня 1921 р. Вадим таємно 
повідомляє брата про своє бажання виїхати за кордон: “Я на наступньому тижні 
їду до Харкова, щоб попробувати взяти відрядження за кордон, але сумніваюсь 
чи удасться (тримай це в секреті). Все-таки, напевно через місяць, а то і раніше 
попробую бути у тебе. Приготуй твою статтю і все інше, дістань якнайбільше 
гарних фотографій з іконостасів. Тому що я хочу видати свої, але в мене багато 
загинуло” [3. Лист від 21.08.1921]. 

Після тримісячного перебування в Харкові, В. М. Щербаківський домігся 
візи на відрядження і в березні 1922 р. виїхав до Праги. В Празі він очолив 
кафедру праісторії та археології на філософічному факультеті Українського 
Вільного Університету. 

Туг В. Щербаківський працював поряд з такими видатними вченими як 
І. Горбачевськнй, С. Смаль-Стоцький, О. Колесса, Д. Антонович, Д. Чижевсь-
кий, І. Крип’якевич та ін. Він брав участь в Українському товаристві 
прихильників книги у Празі, при допомозі якого видавав свої праці, виступав на 
першому і другому наукових з’їздах у Празі (1925, 1932 рр.). Окрім археологіч-
них, учений проводив етнографічні й мистецтвознавчі дослідження. Він читав 
курси “Українське весілля в світлі етнології”, видав ґрунтовні дослідження 
“Мальована неолітична кераміка на Полтавщині” (Прага, 1923), “Основні 
елементи орнаментації українських писанок та їхнє походження” (Прага, 1925). 
Ці роботи мали виняткове наукове значення, по-новому розглянуто історію й 
еволюцію української орнаментики. Здійснилася і мрія вченого видати другий 
том “Українського мистецтва” (1925), який був результатом праці обох братів 
Данила і Вадима Щербаківських. 

З Праги, як свідчить листування, Вадим Михайлович піклувався за брата, 
висилаючи йому посилки з продуктами та канцелярським приладдям, підтриму-
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вав його морально, ділився науковими планами, повідомляв про співпрацю з 
Левком Чикаленком, відомим чеським вченим Л. Нідерле та іншими діячами. 
Останній лист Вадима Щербаківського братові написано в лютому 1927 р. [3. 
Лист від 21.02.1927], 6 червня того ж року Данило Михайлович закінчив життя 
самогубством, кинувшись в Дніпро. На Україні вже почалось цькування інтелі-
генції. Він був однією з перших жертв репресій. 

В. Щербаківський опублікував багато своїх праць за межами 
Чехословацької республіки: в Берліні, Познані, Парижі, Львові. До ювілею 
Національного музею вчений присвятив свої спогади під назвою “Моє 
перебування та праця в Музею о. митрополита А. Шептицького у Львові” (1931). 

Учений був найпочеснішим гостем на міжнародних з’їздах, конгресах, 
конференціях. Лишень перелік таких говорить сам за себе: м. Відень 1922 р. – 
ІІ Міжнародний соціологічний конгрес; 1924 р. – Слов’янський конгрес 
географів та етнографів у Празі; 1924 р. – З’їзд антропологів і археологів в 
Празі; 1925 р. – аналогічний форум у Варшаві; 1928 р. – Конгрес народного 
митецтва в Празі; 1929 р. – м. Лунда – Конгрес історії і релігії; 1930 р. – Югосла-
вія – Конгрес народного мистецтва; 1930 р. – м. Брюссель – Конгрес народного 
мистецтва; 1932 р. – м. Лондон – З’їзд антропологів і передісториків; 1933 р. – 
м. Варшава, Історичний конгрес; 1934 р. – м. Варшава – З’їзд передісториків; 
1935 р. – м. Брюссель – Форум антропологів і передісторнків та релігійний 
конгрес; 1936 – м. Осло – Конференція передісториків; 1936 р. – м. Софія – З’їзд 
слов’янської етнографії і географії; 1936 р. – м. Брно – Наукове зібрання чеських 
археологів; 1937 р. – м. Бухарест – Конгрес антропологів і передісториків. В 
1930–1934 рр. Вадим Щербаківський брав участь у підготовці Української 
загальної енциклопедії і впродовж всього часу в роботі Українського історично-
філологічного товариства, яке видало за період 1926–1945 рр. п’ять томів праць 
великого обсягу та у підготовці праць Українського високого педагогічного 
інституту ім. М. Драгоманова у Празі. Зусиллями Інституту в 1928 р. вперше 
українською мовою опубліковано основні праці Ф. Вовка під назвою “Студії з 
української етнографії та антропології”, перевидані на Україні лише в 1995 р. 

В. Щербаківського, як відомого на той час археолога й етнолога, було 
запрошено до Карлового університету. Він виїжджав також з курсами лекцій до 
інших країн. 

Учений активно співпрацював в Українському товаристві пластичного 
мистецтва, яке в 1924 р. перетворено в Студію – педагогічну установу, яка 
виховувала малярів і мистецтвознавців. 

Під час німецької окупації Чехії та Моравії (1939–1945 рр.) Український 
Вільний Університет, Музей визвольної боротьби України (з 1944 р. – 
Український музей), Українське історично-філологічне товариство, Студія 
пластичного мистецтва та інші українські інституції і товариства продовжували 
функціонувати, хоч матеріальне становище і видавнича потужність були 
надзвичайно скромні. 

Все-таки виходив у світ Науковий збірник УВУ у Празі, в III-му томі 
якого за 1942 р. В. Щербаківський помістив статтю “Про питання про т.зв. точки 
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трипільської культури”. Вийшли з друку дві великі праці ученого “Формація 
української нації” та “Трипільська культура”. Якраз в цей період В. Щербаківсь-
кий написав монографію “Орнаментація української хати”, опубліковану по 
його смерті в Римі аж у 1980 р. У ній етнограф дійшов висновку, що символи і 
релігійно-апотропеїстичні знаки мають своє коріння в дуже стародавніх релігіях 
і вказують на давні традиції хатньої орнаментації та впливи на естетичні і 
художні смаки українців. 

В останні роки німецького протекторату Чехії та Моравії 
В. Щербаківський був “старшим деканом” філософічного факультету УВУ. З 
приходом радянських військ до Праги основний осередок викладацького складу 
перебазувався до Мюнхена і декан “перейняв функції ректора”. 

Сімдесятилітній В. Щербаківський з молодечим запалом взявся за 
організацію університету на “голому” місці. Створювався єдиний на той час 
українознавчий осередок за кордоном. У Варшаві німці закрили Український 
науковий інститут, а бібліотеку і наукові матеріали вивезли невідомо куди. 
Українські бібліотеки та Український музей у Празі потрапили до рук радянсь-
кої військової влади. Залишався лише Мюнхен з його Українським Науковим 
Інститутом, очолюваним І. Мірчуком. 

УВУ знайшов пристанівок у звичайній школі. Заняття розпочались 
тільки з початком 1946/1947 навчального року. Перша програма викладів 
вийшла 1947 р. В листопаді 1945 р. після прийняття проекту “Тимчасового 
положення” створено Українську Вільну Академію наук в Мюнхені. 25 квітня 
1946 р. її президентом обрано Д. Дорошенка, а керівником археологічного 
відділу – Вадима Щербаківського, який працював на цьому науковому “посту” 
упродовж одного року. Після відмови, цю посаду зайняв учень Д. Щербаківсь-
кого П. Курінний, який щойно перед призначенням емігрував з України. В 
1946 р. УВАН об’єднала 118 вчених з них 10 жінок, серед яких була учениця 
В. Хвойки В. Козловська (1889–1956). Етнографічну групу УВАН очолив 
фольклорист і літературознавець Віктор Петров, який створив 25 вересня 1945 р. 
в Ньюрнбергу Мистецький український рух (МУР) та “Видавничу спілку” при 
ньому, яка видала працю В.Щербаківського “Кам’яна доба на Україні” (1947). 

30 березня 1947 р. в Мюнхені відновлено діяльність НТШ на чолі з 
Іваном Раковським і Зеноном Кузелею, як заступником голови. Членом президії 
(виділу) та головою археологічної секції обрано Вадима Щербаківського, а його 
заступником – Ярослава Пастернака, який переїхав зі Львова. 

Плідно працював вчений в Інституті енциклопедій, очолюваному 
3. Кузелею, читав лекції в тимчасових українських “відселенських” таборах. 
22 жовтня 1945 р. в Мюнхені на зразок НТШ засновано Українське Наукове 
товариство, на засіданні 25 червня та 30 липня 1946 р. В. Щербаківський 
виголосив доповіді: “Значення українського весільного обряду для розуміння 
психології українського народу” та “Психологія теперішніх європейських 
народів у світлі передісторичної археології”. 

В останній період життя В. Щербаківський мешкав в м. Байроні (Англія) 
в будинку для реконвалесцентів і подавав багато наукових та мемуарних 
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матеріалів до журналу “Визвольний шлях”, на сторінках якого вже по смерті 
вченого було надруковано його великі праці “Формація української нації” 
(1965–1970), “Український етнічний тип” (1961–1962) та інші дослідження. 

Празький Фонд В. Щербаківського є частиною великого архівного 
фонду, що має назву “Український музей”, в якому зберігаються також 
матеріали періоду Директорії, визвольних змагань українського народу, 
Українського Вільного університету та інших українських вищих учбових 
закладів в Празі, товариств, “колоній” тощо. Тут є і значна кількість періодич-
них видань, брошур та газет за 1917–1948 рр. Матеріали архівної спадщини 
В. Щербаківського у Празі охоплюють період з кінця ХІХ ст. до 1944 р. 
включно. Вони зберігаються в картонових коробках (“картонах”), описані та 
просистематизовані. Деякі з них, в основному чорнові, ненумеровані. 

Архів В. Щербаківського є комплексним зібранням документів 
наукового громадського і особистого характеру. В архіві знаходиться величезна 
кількість ілюстративного матеріалу (переважно етнографічного профілю), є 
деякі праці інших авторів (наприклад, наукові праці О. Кандиби (Ольжича)). 
Умовно матеріали архіву В. Щербаківського можна розділити на чотири 
частини: 
     1) адміністративні, які відображають його діяльність як професора і 
старшого декана (проректора) УВУ; 
     2) наукового характеру, де зосереджені рукописи та зібрані ним матеріали; 
     3) мемуари; 
     4) фотографії та негативи. 

До першої групи відносяться статистичні матеріали слухачів УВУ та 
інших українських вузів у Празі за 1921–1944 рр., доповіді, службове 
листування, візитки, легітимації, кореспонденція від різних інституцій, 
видавництв та окремих осіб. В цих документах часто фігурує ім’я В. Щербаків-
ського, особливо в останні роки, коли йому, як проректору, у важких умовах 
воєнного часу доводилось обстоювати інтереси УВУ. Наприклад, 4 лютого 1941 
р. він став на захист професора С. Наріжного з приводу незаслужених кривд з 
боку Сенату і президії Кураторії. В матеріалах архіву також зберігається значна 
кількість документації, що стосується міжнародних наукових контактів та участі 
професорів УВУ, і зокрема В. Щербаківського, в міжнародних наукових 
конгресах, з’їздах, конференціях*. 

Наукова частина фонду складається з рукописів праць за період 1906–
1943 рр. і матеріалів, зібраних вченим за різними темами з історії, археології 
(палеоліт, мезоліт, неоліт, український енеоліт, гальштатська і латенська 
культури, трипільська культура на українських землях та на Балканах)**. Значну 
увагу зосереджено на українській народній архітектурі, сокральному мистецтві. 
Цікавила В. Щербаківського обрядовість, особливо весільна (обряд сватання, 

                                                            

* Державний архів у Празі – Ф. 1252. – Карт. 16. – № 375, 377; Карт. 69. – № 898–902. 
** Там само. Карт. 69. – № 903. 
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заручин, використання весільних вінків, а також невід’ємного атрибуту весілля – 
вільця чи гільця, яке символізує “дерево життя” як прояв сонячного культу 
весни). Звичай вінків учений помічав в купальських обрядах і вважав, що він є 
надзвичайно давнім і має свої корені в Месопотамії, Малій Азії і Сирії. “Дерево 
життя” є обов’язковим атрибутом орнаментації української хати. Привернув 
увагу В. Щербаківського звичай освячувати на Україні замість печеного баранця 
засмажене порося. Учений проводив паралелі з давніми малоазійськими та 
грецькими культами, де символом Аттіса і Адоніса був вепр. Звичай святити 
печене порося на Великдень, вважав В. Щербаківський, є пережитком старих 
культів “від класично-грецької доби” і має коріння в значно ранішій добі. 
Обрядовість, пов’язана зі святами Юрія, Купала, Марени, обжинки, русалії, 
звичай звертати праворуч або ліворуч, похоронні обряди і обрядова їжа, 
символіка, народні музичні інструменти, корчма, великодні обряди і, зокрема, 
символіка писанок, фольклор і міфологія, традиції матеріальної культури – 
ковальство, гончарство тощо – всі ці та багато інших питань знайшли своє 
відображення в рукописах та матеріалах, зібраних ученим*. Частину фонду 
складають рукописи теоретико-методологічних праць В. Щербаківського. 

Учений мав задум написати багатотомний цикл із п’яти книг: формація 
українського народу (передісторія та протоісторія); етнографія; соціологія; 
психологія. Перша книга вийшла друком в 1937 р. і витримала три видання. В 
1941 р. цю доопрацьовану роботу оприлюднено в Празі під назвою “Формація 
української нації”, деякі матеріали з цієї серії публікували в журналі 
“Визвольний шлях” (Лондон) вже після смерті вченого. Зокрема, побачила світ 
велика його праця “Український етнічний тип” (1962), але, звичайно, цим не 
вичерпується джерельне багатство матеріалів фонду. 

Окремо заслуговує на увагу маловідома праця В. Щербаківського 
“Етнографія в творчості Т. Шевченка”**, де дослідник проаналізував в етноло-
гічному розрізі поетичні твори Кобзаря і показав притаманні йому глибоке 
знання та унікальність оспівування митцем духовної культури українців. 

Цікавою є мемуарна частина фонду (спогади про В. Антоновича, 
М. Лисенка, полтавський період життя тощо)***. Деякі матеріали було 
опубліковано. 

Фотографії і негативи складають значну частку фонду ученого. 
Заслуговують на увагу фотографії батька В. Щербаківського о. Михайла, 
чисельні світлини брата Данила, серед них і маловідомі – проводи його на війну, 
фотографії воєнного часу, уманського періоду життя. Добре збереглись світлини 
самого ученого, зроблені в Парижі (1930), Празі (1933), Львові (в Науковому 
товаристві Т. Шевченка, 1933 р.), Венеції; світлини О. Кошиця, Глущенка, 
К. Кричевської, А. Шептицького. Багато групових фотознімків, де постать 

                                                            

* Державний архів у Празі – Ф. 1252. – Карт. 69. – № 93; Карт. 70–74. 
** Там само. – Карт. 77. – № 903. 
*** Там само. – № 904. 
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В. Щербаківський фігурує серед малярів, викладачів УВУ, учасників різних 
конференцій*. Окрему підгрупу складають світлини археологічних розкопок, 
етнографічних об’єктів і процесів. Нашу увагу привернула фотографія орання 
землі ралом з написом “Шпиченці 1899 р.” Видається доцільним констатувати 
про наявність багаточисленних світлин зразків народної архітектури і особливо 
церковного будівництва та внутрішнього убранства церков. Цікаві знімки 
зразків гуцульських ремесел, землеробської праці, об’єктів народної 
архітектури, одягу, прикрас, фотографії учасників народних хорів в національ-
них строях (поч. ХХ ст.). Серед інших викликають значний інтерес фото місць 
проживання українців у Празі (“баракова колонія”) – 1920–1930 рр.; табору 
українських націоналістів (1939 р.)**, українських вояків штабу Н. Махна***. 

Така величезна кількість ілюстративного матеріалу пояснюється тим, що 
В. Щербаківський сам дуже добре фотографував, багато їздив і дуже цінував 
світлини як наочний засіб для розуміння зразків матеріальної культури і 
особливо народної архітектури. Ще в період перебування у Львові (1907–1910) 
молодий дослідник винайшов кольорову пластинку, це давало йому змогу 
відтворювати речі в натуральних кольорах, що дуже важливо в етнографії. 
Епістолярій охоплює період з 1918 по 1945 рр. Серед інших листи 
Я. Пастернака****.  

Незважаючи на поважну кількість публікацій В. Щербаківського, які до 
цього часу залишаються маловідомими, архів ученого є багатою скарбницею 
дослідження матеріальної і духовної культури українського народу і чекає 
подальшого використання, а сама постать ученого – на справедливе визнання як 
велетня української науки. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Звіринська-Гелетович М.. Давні церковні тканини, придбані В. Щербаківським для 
Національного музею у Львові // ПАЗ. – №. 4. – С. 116–125.  
2. Кононенко Ж. О. Супруненко О. Б. Листи Вадима Щербаківського до Федора Вовка. 
Публікація добірки листів В. М. Щербаківського до Ф. К. Вовка (Волкова) 1911–1916 рр. 
// ПАЗ. – № 4. – С.167–177.  
3. НА ІА НАНУ. – Ф. 9. – Оп. 1. – Спр. 162. 
4. Нестуля С. М. М. Ф. Біляшівський і В. М. Щербаківський // Полтавський 
археологічний збірник. – 1995. – № 4. – С. 150. 
5. Павличко Я. Внесок Вадима Щербаківського в розбудову колекції Національного 
музею у Львові.  
6. Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України: Становлення та розвиток – К, 1989.  

                                                            

* Державний архів у Празі – Ф. 1252. – Карт. 77. – № 906–909. 
** Там само. – Карт. 91. – № 1148, 1185, 1189, 1190; Карт. 92. – № 1193. 
*** Там само. – Карт. 101. – № 1300. 
**** Там само. – Карт. 69. – № 901. 



Аналіз документів і матеріалів...                                                                                           73 

7. Франко О. О. В. М. Щербаківський – дослідник Полтавщини (за архівними 
матеріалами) // Археологічний збірник Полтавського краєзнавчого музею. – 1992. – № 2. 
– С. 55–58.  
8. Франко О. О. Наукова і суспільно-політична діяльність Вадима Щербаківського (до 
120-річчя від дня народження) // Ukrajinská svobodná universita (1921–1996). Vĕdeekỳ 
sbornik z konference, vĕnovane’75.’vyroci založeni’univerzity (Praha, 29–30 listopadu 1996). 
– Praha, 1998. – S. 45–55. 
9. Щербаківський В. Деревляні церкви на Україні і їх типи // Записки НТШ. – 1906. – 
Т. 74. – Кн. VI. –  С. 10-32. 
10. Щербаківський В. Українське мистецтво. Вибрані неопубліковані праці / [Вступ 
В. Ульяновського: Вадим Щербаківський: життя, наукова діяльність, доля творчої 
спадщини]. – К., 1996. 
11. Statni ustredni archiv v Praze. – Ф. 1252 (Український музей). – Карт. 16, 69–78, 81, 82, 
92. 

Література про життя і діяльність Вадима Щербаківського 
1. Крушельницька Л. Праця українських археологів в еміграції (В. Щербаківський, 
Л. Чикаленко, І. Борковський) // Записки НТШ. – 1998. – Т. 235. Праці археологічної 
комісії. – С. 638–642. 
2. Павловський В. Данило Щербаківський (1877–1927) // “Український історик”. – Нью-
Йорк, 1977. – № 3–5. 
3. Полтавський археологічний збірник. – 1995. – № 4. [З присвятою та додатком 
бібліографії Вадима Щербаківського]. 
4. Франко О. О. В. М.Щербаківський – дослідник Полтавщини (за архівними 
матеріалами) // Археологічний збірник Полтавського краєзнавчого музею. – 1992. – № 2. 
– С. 55–58. 
5. Франко О. О. Наукова і суспільно-політична діяльність Вадима Щербаківського (до 
120-річчя від дня народження) // Ukrajinská svobodná universita (1921–1996). Vĕdeekỳ 
sbornik z konference, vĕnovane’75.’vyroci založeni’univerzity (Praha, 29–30 listopadu 1996). 
– Praha, 1998. – S. 45–55. 
6. Шовкопляс І. Г. Розвиток радянської археології на Україні (1917–1966). Бібліографія. – 
К., 1969. – С. 20, 33, 116, 245, 305. 
7. Щербак В. Брати Вадим і Данило Щербаківський (пам’яті вірних лицарів української 
культури) // Народне мистецтво. – 2008. – № 43–44. 
8. Щербаківський Вадим Українське мистецтво. Вибрані неопубліковані праці / [Вступ 
В. Ульяновського: Вадим Щербаківський: Життя, наукова діяльність, доля творчої 
спадщини]. – К., 1995. – С. 5–101. 

Матеріали Вадима Щербаківського в інших наукових архівах та фондах.  
1. НА ІА НАНУ. – Ф. 9 (Данило Щербаківський, листування та інше). – Ф. ВУАК. – Од. 
зб. 108, 112, 116; Ф. СІІМК 1933 р. – Од. зб. 461. 
2. Науковий архів Російського етнографічного музею (Санкт-Петербург). – Ф. 1. – Оп. 2. 
– Од. зб. 74. 
3. Центральний державний історичний архів Росії (Санкт-Петербург). – Ф. 733. – Оп. 
151. – Од. зб. 205, 392; Оп. 152. – Од. зб. 18. 
4. Науковий архів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М. Рильського НАН України. – Ф. 29. – Од. зб. 32, 384, 385. – Арк. 35–38; Ф. 28. – Од. 
зб. 350. 
5. Центральний державний архів вищих органів державної влади України (Київ) – 
Ф. 3864. – Оп. 1. – Од. зб. 1–49. 



74 А. Франко, О. Франко 

 

6. Інститут рукописів Центральної наукової бібліотеки НАН України ім. 
В. Вернадського. – Ф. 236. – Од. зб. 1–6, 12, 33–43 [про родовід Щербаківських, 
щоденник батька Данила Щербаківського, родинні матеріали]. 

 
АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ ЛИЧНОГО НАУЧНОГО АРХИВА  

ВАДИМА ЩЕРБАКИВСКОГО 
А. Д. Франко, О. Е. Франко 

*Институт Ивана Франко Национальной академии наук Украины 
пл. Мицкевича 5, г. Львов, 79000 

**Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
ул. Университетская 1, г. Львов, 79000 

 
Проанализированы материали личного архива выдающегося украинского археолога, 
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Национального музея во Львове, преподавателя и проректора Украинского свободного 
университета в Праге, первого ректора УСУ в Мюнхене Вадима Михайловича Щербакивского 
(1876–1957), который хранится в Государственном архиве в Праге (Чехия, “Statni ustredni archiv v 
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The review analyses manuscript material of the archives of the outstanding Ukrainian 

archeologist and museum expert V. Scherbakivskij (1876–1957). 
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