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Валерій Власенко 

Суми 

КОСТЬ МАЦІЄВИЧ І ЄВГЕН ЧИКАЛЕНКО: 

СПІВПРАЦЯ В ЕМІҐРАЦІЇ 

Євген Харлампійович Чикаленко відіграв важливу 
роль в українському громадсько-політичному й культур
ному житті першої третини XX ст. Благодійник, видавець, 
публіцист, громадський діяч, він мав широкі зв'язки з ба-
гатьма активними учасниками українського національно-
визвольного руху початку XX ст., Української революції 
1917-1921 pp. та міжвоєнної політичної еміґрації. Про це 
свідчать його мемуарна

1
 й епістолярна спадщини

2
, які нині 

входять до наукового обігу, та останні наукові праці про 
нього

3
. Проте емігрантський період життя Євгена Харлам-

пійовича залишається і нині ще недостатньо дослідженим. 
Це, зокрема, стосується кола його найближчого оточення в 
еміграції. Декілька років Є. Чикаленко мав дружні стосун
ки і співпрацював у різних видавничих проектах зі своїм 
колегою за фахом Костем Адріановичем Мацієвичем

4
. Взає-

мовідносини цих двох громадських діячів, емігрантів ще не 
иисвітлювалися у науковій літературі. Саме тому актуаль
ним, на наш погляд, є питання про співпрацю Є. Чикаленка 
та К. Мацієвича

5
 на громадській ниві й у фахових еміґрант-

ських організаціях та видавничій діяльності. 

Кость Адріанович Мацієвич народився 1873 р. у с. Де-
ремезна, Васильківського пов. Київської губ., нині Обухів-
ського р-ну Київської обл. у родині священика. Навчався 
у Білоцерківському реальному училищі, 4-й Київській гім-
назії, Ново-Олександрійському інституті сільського гос
подарства та лісівництва у Пулавах (нині Польща)

6
. Був 

членом учнівських й інститутських українських громад. 
На межі ХІХ-ХХ ст. - вчений секретар Полтавського това
риства сільського господарства й одночасно агроном Пол-



тавського повітового земства. У 1901-1905 pp. Кость Адрі-
анович був Саратовським губернським агрономом, видав 
свої перші три книжки з агрономії. У 1905 р. організовував 
у приміщенні земської управи нелегальні зібрання селян. 
Був членом місцевої Української громади. У грудні 1905 р. 
його заарештували, у травні наступного року звільнили. 
Невдовзі він повернувся в Україну, на Київщину. 

У 1907-1915 pp. (з перервами) Кость Адріанович - ре-
дактор двомовного журналу «Хлібороб», «Южно-Русской 
сельскохозяйственной газеты» і додатку до неї «Вопросы 
местной кооперации» (Харків). За організацію осередків 
селянського самоврядування у 1905 р. з осені 1909 р. до 
весни 1912 р. перебував у Васильківській в'язниці. Тоді ж 
під псевдонімом К. Ашин видав три книжки з агрономії та 
низку статей у фахових виданнях і пресі. Після звільнення з 
в'язниці був агрономом Харківського товариства сільсько-
го господарства, заступником голови Комітету сприяння 
сільській кооперації при цьому товаристві, редактором 
наукового «Агрономического журнала», членом місцевої 
Української громади, брав участь у всеросійських коопера-
тивних і сільськогосподарських з'їздах. 

1915 р. К. Мацієвич переїхав до Петрограда. Був про-
фесором Кам'яноостровських (пізніше - сільськогос-
подарського інституту) та Вищих Стебутівських жіно-
чих курсів, лектором курсів Московського ун іверситети 
ім. О. Шанявського в Петрограді, завідувачем еконо-
мічного відділу Всеросійського земського союзу. Брав 
участь у роботі Вільного економічного товариства та 
Ліґи аграрних реформ при ньому. У столиці підтриму-
вав тісні стосунки з членами місцевої Української гро-
мади II. Стебницьким, О. Лотоцьким і М. Славінським, 
які разом з ним належали до петроградського осеред 
ку Товариства українських поступовців (ТУП)

7
. Відо-

мо, що Є. Чикаленко мав безпосередній стосунок як до 
створення організацій, що заснували ТУП, так і діяль-
ності самого Товариства (пізніше - Української ради 
кально-демократичної партії - УРДП)

8
. 

Навесні 1917 р. Кость Адріанович переїхав до Києва. 
Від Української радикально-демократичної партії (зго-
дом Української партії соціалістів-федералістів - УПСФ) 
його обрали до Української Центральної Ради. Він був то-
варишем (заступником) генерального секретаря земель
них справ, автором проекту аграрної реформи на засадах 
індивідуального трудового господарства зі збереженням 
земельної власності. У грудні 1917 р. вийшов у відставку. 
Працював у Київському губернському земстві, редакто

ром «Вісника Громадської Агрономії», професором Ко
мерційного і Політехнічного інститутів у Києві, головою 
Наглядової ради Центрального союзу сільськогосподарської 
кооперації (Централ), заступником голови Ради Централь
ного українського кооперативного комітету, був організа
тором І Всеукраїнського агрономічно-економічного з'їзду. 

За часів гетьманату, коли С. Петлюра перебував під ареш-
том, фактично керував Всеукраїнським земським союзом. 
К. Мацієвич входив до складу Українського національно-

го союзу (УНС). У липні 1918 р. УПСФ й у жовтні того ж 
року УНС пропонували гетьману його кандидатуру поряд з 
Є. Чикаленком на посаду міністра земельних справ

9
 [17, 

с. 161, 172]. Під час антигетьманського повстання Кость 
Адріанович очолював делегації УНС та Директорії УНР 
на переговорах із представниками країн Антанти щодо 
визнання України незалежною державою та спільної бо
ротьби проти більшовиків (Ясси, Бухарест, Одеса). 

З лютого по квітень 1919 p. К. Мацієвич - міністр закор
донних справ в уряді С. Остапенка, згодом - голова Надзви-
чайної дипломатичної місії УНР у Румунії, а після її ліквідації 
очолив Український громадсько-допомоговий комітет у цій 
країні. 1923 р. його обрали професором Української госпо
дарської академії (УГА) в Подєбрадах, проте остаточно пе
реїхав до Чехословаччини лише 1925 р. В академії очолював 
кафедри сільськогосподарської економії й громадської аг
рономії та приватної економії і статистики, у 1927-1928 pp. 
був деканом агрономічно-лісового факультету. Після лік-



У квітні 1927 p. К. Мацієвич став головою, а Є. Чикален
ко - членом ревізійної комісії СУТСГ

14
. 

Спілка підтримувала тих своїх членів, які перебували у 
скрутному матеріальному становищі. У 1926 р. Спілка нада
лі матеріальну допомогу своїм членам на суму 3400 чеських 
корон, організаціям - 400 корон, що загалом становило 17 % 
витрат СУТСГ

15
. У 1924 р. управа домоглася від МЗС ЧСР 

виділення еміґрантам 1500 корон щомісяця на підготовку 
наукових праць у галузі сільського господарства, зокрема 
Й. Мельникові - 500 корон, М. Деревянку - 500, О. Козьмі -
200 й Є. Чикаленкові - 300 корон

16
. У 1926 р. Кость Адріа

нович звернувся до МЗС із пропозицією призначити 
персональну стипендію Євгену Харлампійовичу, який у по
хилому віці опинився в еміґрації та потерпав од нестатків. 
Він звернув увагу урядовців на заслуги Євгена Харлампій-
овича на ниві практичного хліборобства і наукових дослі
дів, що були відзначені в Росії золотою й двома срібними 

відації УГА працював в Українському технічно-господар-
ському інституті в Празі. Співпрацював з Українським на-
уковим інститутом у Варшаві. Брав активну участь у гpо-
мадському житті української еміґрації. Був головою Україн-
ської наукової асоціації в Празі, Закордонного бюро УРДП, 
Спілки українських техніків сільського господарства в ЧСР 
та ін. Помер К. Мацієвич 2 квітня 1942 р. у Празі. 

Співпраця Костя Адріановича з Євгеном Харлампій-
овичем в еміґрації велася в кількох напрямах. По-перше, це 
була спільна діяльність у фахових організаціях. Наприкін-
ці грудня 1921 р. у Тарнові була заснована Спілка т ехн іки 
сільського господарства в еміґрації. Першими кроками її 
управи стали поширення інформації про Спілку та нала-
годження зв'язків із фаховими організаціями й окремими 
особами. Були надіслані листи до лісівника за фахом, го-
лови Українського громадського комітету (УГК) в Празі 
М. Шаповала та професора, агронома, голови Надзвичайної 
дипломатичної місії УНР у Румунії К. Мацієвича

10
. У квітні 

1922 р. з ініціативи УГК та завдяки фінансовій підтримці 
чеської влади в Подєбрадах була заснована Українська гос-
подарська академія (УГА)

11
. Чимало членів Спілки переїха-

ло до Праги, де й почало працювати у новоствореній вищій 
школі. У зв'язку з цим постало питання про заснування в 
цій країні самостійної фахової організації українських спе-| 
ціалістів із сільського господарства. 

14 березня 1923 р. статут Спілки українських техніків 
сільського господарства (СУТСГ) в ЧСР був зареєстровав 
ний. Організація ставила перед собою широкі завдання; 
поширення серед українського населення технічних знань, 
видання фахової літератури, влаштування різноманітних 
курсів, задоволення матеріальних і культурних потреб сво-
їх членів, їх працевлаштування, захист професійних інтер-
есів тощо

12
. Очолив управу організації Б. Іваницький. Костя 

Адріановича прийняли до СУТСГ у квітні 1925 р. Тоді ж його 
обрали до складу управи Спілки, а на початку 1926 р. він її 
очолив. Євген Харлампійович вступив до Спілки в 1926 p.

15 



медалями та золотим нагрудним знаком. Голова управи 
згадав і про те, що у 1918 р. Є. Чикаленко надав чеському 
корпусу, що перебував у його маєтку, 10 породистих коней 
на загальну суму 5000 золотих рублів

17
. Проте в умовах по-

гіршення економічної ситуації в країні чеський уряд не ви-
ділив грошової допомоги українцеві. У зв'язку із затрим-
кою субвенції МЗС на початку 1927 р. управа виплачувала 
Євгену Харлампійовичу щомісяця грошову допомогу у сумі 
200 корон із власних коштів

18
. 

По-друге, Кость Адріанович і Євген Харлампійович 
співпрацювали й у справі видання фахової літератури. Ма-
ючи величезний досвід редакційно-видавничої діяльності, 
К. Мацієвич перебрав на себе справу видання «Сільсько-
господарського збірника» - друкованого органу СУТСГ. 
Він обрахував кошторис і розробив програму збірника. 
Спочатку передбачалося видати 600 примірників на загаль-
ну суму 12000 чеських корон, потім наклад збільшили до 
1000 примірників на суму 14000 корон, урешті-решт витра-
ти сягнули 18814 корон. Із цієї суми на друк витрачено 76 % 
коштів, гонорар авторам - 16,7 %, редагування і коректура 
- 4,2 %, інші видатки - 3,1 %. Збірник, за задумом К. Ма-
цієвича, повинен був мати характер щорічника на зразок 
німецького «Jahrbuch», англійського «Yearbook» або росій-
ського «Сельскохозяйственного ежегодника», з поділом 
матеріалу на оригінальні статті членів Спілки, реферати на-
укових праць, огляди сучасного стану сільського господаря 
ства України та рецензії і бібліографію наукової літератури. 
Проте через нестачу коштів вирішили обмежитися стат-
тями. Їх авторами були В. Доманицький, Б. Іваницький, 
К. Мацієвич («Сільськогосподарські райони України»), 
В. Садовський, Л. Фролов, В. Чередіїв, Є. Чикаленко, І. Шов-
генів та ін. Обов'язки редколегії перебрала на себе упра-
ва Спілки, редактора - К. Мацієвич, мовного редактора й 
коректора - Є. Чикаленко

19
. Із загальної суми субвенції у 

18000 корон, що виділило МЗС ЧСР Спілці у 1926 р., на ви-
дання збірника пішло 13850 корон

20
. 

Навесні 1927 р. завдяки видавництву «Кооперативний 
фонд імені Василя Доманицького», до управи якого входи-
ли К. Мацієвич і Є. Чикаленко, збірник побачив світ. 

132 примірники було роздано членам Спілки і розісла-
но різноманітним організаціям, у тому числі - міністер-

вам закордонних справ і землеробства ЧСР, ВУАН, НТШ 
у Львові й Парижі, Українській книжковій палаті, Одесь

кій публічній бібліотеці, редакціям українських і чеських 
часописів, осередкам Товариства «Просвіта» на західно
українських землях, українським фаховим і громадським 

організаціям у Канаді, Польщі, Румунії, Франції, вищим 
навчальним закладам тощо

21
. 

У 1927 р. було реалізовано другий видавничий проект 
Спілки й Української господарської академії в Подєбрадах, 
у якому взяли участь обидва громадські діячі. Це - Росій
сько-український сільськогосподарський словник (літери 
А - К ) . Основну роботу було виконано головою терміно
логічної комісії УГА й одночасно членом Спілки Є. Чика-
ленком. Витрати на видання словника взяли на себе УГА 
(350 корон), СУТСГ (450 корон) та Віктор Доманицький 
(96,60 корон). Наклад у кількості 80 примірників був роз
поділений порівну між Академією та Спілкою

22
. Свої вра-

ження про роботу термінологічної комісії УГА виклав в 
одному з видань академії колега Є. Чикаленка асистент 
М. Єреміїв

23
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«Кооперативний фонд імені Василя Доманицького» 
планував видання цілої низки збірників, присвячених різ
ним проблемам українського села. Загальне редагування 
цих збірників покладалося на К. Мацієвича. Значною мі
рою цей план був виконаний. Крім того, фонд опікувався 
випуском галузевих (секційних) видань. Так, економічна 
лекція виходила за редакцією професора В. Тимошенка і 
доцента В. Садовського, кооперативна - професора В. Ко-
паля, сільського господарства - професора В. Чередієва та 
Є. Чикаленка, технічно-індустріальна - професора С. Тимо
шенка

24
. 



По-третє, Кость Адріанович був організатором заходів 
з ушанування пам'яті Є. Чикаленка. К. Мацієвич був о дним 
із засновників Українського республікансько-демократич-
ного клубу (УРДК) у Празі. Очолювали його управу про-
фесори Олександр Лотоцький (1925-1928), Кость Мацієвич 
(1928-1931), Максим Славінський (з 1931). Кость Адріано-
вич до середини 30-х років XX ст. був заступником голо-
ви УРДК. Між іншим, син Євгена Харлампійовича Левко 
Чикаленко та його дружина Ганна Чикаленко-Чуйко також 
належали до цієї організації

25
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Головним завданням УРДК була культурно-освітня й 
політична діяльність як для своїх членів, так і широкого за-
галу української еміґрації. Організація влаштовувала ака-
демії, на яких виголошувалися доповіді, подавалися рефе-
рати, присвячені національним святам, відомим подіям чи 
особам. За час свого головування в клубі К. Мацієвич висту-
пав зі вступним словом на академіях, присвячених 10-літ-
тю ЧСР та 10-літтю відновлення УНР, 11-й і 12-й річницям 
проголошення самостійності України, 4-м роковинам смер-
ті С. Петлюри, на Шевченківському святі, а також урочист іш 
зборах із нагоди 80-річного ювілею Президента ЧСР Т. Ма-
сарика. На академіях Кость Адріанович також виголосив 
доповіді «Націоналізм С. Петлюри» (1929), «Галущинський 
як громадський і політичний діяч» (1931), «С. Петлюра та 
сучасність» (1933), «IV Універсал у світлі сучасності» (1935), 
На засіданні управи УРДК, що відбулося 18 жовтня 1929 р. 
К. Мацієвич запропонував улаштувати жалобну академію 
пам'яті Євгена Чикаленка. На наступному засіданні упра-
ви було визначено дату (21 листопада) та програму захо-
ду. З рефератами мали виступити голова управи, доцент 
В. Королів-Старий, 3. Мірна та В. Шевченко

26
. Проте жа-

лобна академія відбулася 27 листопада того ж року у празь-
кому готелі «Граф»

27
. Кость Адріанович виголосив доповідь 

«Є. Чикаленко як тип українського хлібороба»
28

. У люто-
му 1930 р. управа УРДК вирішила звернутися до редакції 
паризького тижневика «Тризуб» із запитом про причин) ! 
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непублікації на його сторінках інформації 3. Мірної про 
академію

29
. Наприкінці квітня 1930 р. управа УРДК від-

гукнулася на пропозицію «Фонду імені Є. X. Чикаленка», 
організованого при Українському академічному комітеті в 
Празі з метою видання спогадів, щоденників та інших творів 
покійного відомого громадського діяча, зібрати кошти для 
фонду. Реалізовано це було управою УРДК у травні 1930 р. 
під час академії в память С. Петлюри

30
. 

К. Мацієвич відгукнувся на вихід у світ «Спогадів» 
(1861-1897) Є. Чикаленка. На сторінках паризького тижне-
вика «Тризуб» він поділився з читачами «деякими почуван-
нями, думками, що виникли.. . при читанню «Спогадів». 
Це, на думку Костя Адріановича, книга про зародження 
українського національного руху на тлі суцільної денаці-
оналізації заможних верств нації

31
. К. Мацієвич згадував 

Є. Чикаленка й у своїх наукових працях. Так, він наводив 
приклад заснування Євгеном Харлампійовичем одного з 
перших кредитних кооперативів на Херсонщині (с. П е р е -
шори)

32
. 

Отже, наведені вище факти свідчать про щільну спів-
працю Костя Мацієвича й Євгена Чикаленка в різних галу-
зях суспільного життя міжвоєнної української політичної 
еміґрації. Агрономи за фахом, вони й на чужині працювали 
на науковій ниві, розробляючи сільськогосподарську тер-
мінологію та видаючи фахову літературу. Перспективни-
ми, на наш погляд, є дослідження листування та співпраці 
Є. Чикаленка зі своїми друзями та соратниками, які внаслі-
док революційних подій 1917-1920 pp. також опинилися в 
еміграції, зокрема, О. Лотоцьким та М. Славінським. 
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