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Переклад з французькоi Тараса I]имбала

Щя надзвичайна книжка написана прямим нащадком ле-
гендарного роду Терещенкiв Мiшелем. Автор спробував по-
дивитйся на подii кiнця XIX - першоi половини Ю( столiття
очима свого дИа - Михайла Iвановича Терещенка. У книзi
описанi перипетii життя цiеi блискуrоi людиtпл, що у тридцять
один piK була власником одного з найбiльшIлс cTaTKiB Росiйськоi
iмперii, деIryтатом flержавноi думи Pocii, MiHicTpoM фiнансiв, а
тодi - iноземних справ у ТимчасовоIчry урядi пiсля Лютневоi
революцii 1917 року. BiH втратив усе, але спромiгся почати сво€
життя з чистого арч/ша i, перебуваючи в емirрацiI, став одним
iз найшанованiших фiнансистiв cBiry. KpiM того, ця книжка
про родину, яку без перебйьшення можна назвати взiрцем
працьовитостi, щедростi й турботи про слабкrлс i знедолених,
про родину добродiйникiв i меценатiв, що подарували своiй
KpaiHi лiкарнi й притулки цlя сирiт та iнвалйiв, унiверситети
й театри, картиннi галереi й храми.
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подяки

Насамперед хочу подякувати BciM MoiM украiнським дру-
зям, якi зберегли й пронесли крiзь роки таку глибоку повагу
до Moix предкiв i якi нас - спершу мого батька, а згодом й
iнших членiв родини, що приiхали до Киева у L99З роцi, - так
TeIuIo прийняли. Я хочу висловити окреп[у подяку передусiм
TaMapi Миколаiвнi Солдатовiй, на той час директорцi Музею
росiйського мистецтва. Вона першою лрийняла нас, i завдяки
ii наполегливостi киiвська вулиIдя, що носиJIа iмЪ l;uti Репiна,
була у 1994 роцi перейменована на вулицю Терещенкiвську.

Висловлюю свою подяку колективам трьох музеiв, що сьо-
годнi розташованi в будинках Moei родини в Киевi: yciM спiв-
робiтникам Музею росiйського мистецтва i, звичайно ж, його
директору Юрiю €вгеновичу Вакуленку, такому енергiйному,
творчому й доброзиtulивому; yciM спiвробiтникам Музею мис-
тецтв iM. Богдана i Варвари XaHeHKiB i його директорцi Bipi
Lплiвнi Виноградовiй, а також заступницi директора Наталii
IcaKiBHi KopHieHKo, до якоi я так часто звертаюся за допомогою
та консультацiями; yciM спiвробiтникам Нацiонального музею
Тараса Шевченка, його директору Дмитру Васиlrьовичу Стусу
та колишнiй директорцi музею Наталir Михайлiвнi Клименко,
якi завжди радо приймають мене.

Не можу не згадати тегulий, майже сiмейний прийом, що
завжди влаштовуIоть MeHi спiвробiтники flержавноi HayKoBoi
медичноi бiблiотеки, ii директорка Paica IBaHiBHa Павленко i
застуIIниця директора Тетяна Анатолiiвна Остапенко. Щi люди
багато poKiB пiдтримують у належному cTaHi будинок мого
предка Олександра Нiколовича Терещенка i так люб'язно й
зворушливо дають MeHi зрозумiти, що я завжди бажаний гiсть
у колишнiй оселi Moei родини.

Особливу подяку хочу висловити iсториковi Вiталiю Васи-
льовичу Ковалинському, якого мiй батько BBzDKaB другом нашоi
родини, за rрунтовнi дослiдження, присвяченi роду Терещенкiв,



якi BiH веде вже багато poKiB, зокрема, за цiкаву книжку <Ро-

дина Терещенкiв,,, що побачппа cBiT у 2003 роцi, саме пiд час
вiзиry мого батька до Киева та Глухова. Я також дрке вдячний
Олексаrцровi Максимовичу Капiтоненку i Леонiдовi Васлulьови-
чу Погребному за ixHi iсторичнi розвiдки та вiдданiсть пам'ятi
Moix предкiв. Не можу забути ентузiазм мого друга Миколи
Митрофановича Вакуленчука, директора музею у Великих Ко-
ровинцях Житомирськоi областi, який мене так щиро приймав
пй час вiдвiдрання мiсцевого цукрового заводу. На жаль, BiH
нас покинув невдовзi пiсля цiеi зустрiчi.

Хочу згадати людей, що змiнили мое життя на краще. Тому
звертаю слова подяки BciM MoiM друзям iз Глухова i насамперед
Миколi Аrцрiйовичу flеркачу - першому демократично об-

раному меру пiслlя мого прадйа IBaHa Нiколовича. З моменту
мого першого приiздудо Глухова 31 травня 2002 року кйькiсть
Moix друзiв у цьому сJIавному MicTi зростала з кожним днем, i
сьогоднi ix так багато, що я не зможу ix ycix перелiчити. Хочу
особливо згадати отця Георгiя, настоятеля TpboxaHacTaciiBcbKoi
церкви, i його сiм'ю; Павла Арсентiйовича Голобородька, який
був директором Iнституту луб'яних культур i дозволив MeHi
винайrrяти офiс у колишнiй резиденцii Moei родини; flмитра i
людмптryr Савицьких; юрiя Москаленка; Юрiя Коваленка; Bik-
тора 3aiKy; Володимира €рмакова; Катерину Кобзар та iнших
членiв хору духовноi музики Глухова; Олеrту Cargн; Анатолiя
Литвиненка, а також колишнього голову Глухiвського району
Анатолiя Шишканова i його наступника Олексiя Ткаченка.

Я щоразу з теплотою згадую Moix друзiв iз Глухiвського
науково-доспiдного iнституту .lryбЪних культур - Василя Пет-
ровича, Рубiля Нуртдiновича, Iрину Михай-пiвну, Сергiя Федо-
poBиtla, Iгоря Олексiйовича i, звичайно ж, директора BiKTopa
Михайловича Кабанця, з яким мене пов'язують майже бра-
TepcbKi ри. Вони вiдкрили дIя мене таку культуру, як льон, i
прийтr.втrи мене на землi Moix предкiв iз добротою й повагою. Я
вдячний iM за те, що з притаманним iM терпiнгrям вони давали
MeHi поради та консультацii, яких я на той час надзвичайно
потребував, оскiльlс.t тодi ще погано розбирався в тонкощах
зепсперобства, зокрема, не знав специфiки вирощування льо-



ну. А ще вони прищепI,t.lIи MeHi любов до наших мzulьовничих
украiнських рiчок, запросивши порибалити на flecHi. 3а це iM
окрема подяка.

Багато людей в YKpaiHi MeHi допомогли, i я yciM iM вдячний.
Але HixTo не був MeHi таким дорогим, як мiй друг i товариш з
льонознавства олексiй Романюк. Незважаючи на Moi наполео-
HiBcbKi fI]Iани, BiH завжди сприймав мене не як потенцiйного
конкурента, а як колеry i справжнього друга. Ми пережлшlи з ним
багато в€Dкких сиryацiй... Але в моiй пам'ятi залишиться не це,
а Ti доброта й турбота, якими BiH мене оточив, його розумiння
й готовнiсть допомогти у вilкку годину. Без нього в YKpaiHi вже
давно б забули про таку культури як льон, i, напевно, не було
б Терещенка, який працюе на украiнськiй зешti.А ще я нiколи
не забуду пишний сiмейний прийом, який BiH, його дружина i
трое дiтей Маша, Сашко Й Артем улаштувЕши на мою честь.

.Щозвольте MeHi подякувати BciM молодим украiнцям, що пра-
цюють зi мною над нашими проектами, пов'язаними з льоном i
медом, 

-Альону, 
Iрину, Наталю, Ольry, Сергiя, Микоrцr, €вгена,

Володимира, ОлексаIцра, Андрiя та багатьох iнших. Ми подо-
лми разом багато труднощiв, оскiльки в YKpaiHi вкрай вФкко
створити мале пiдпри€мство, намагаючись дотримуватись етич-
них норм i виконувати Bci екологiчнi та соцiальнi зобов'язанtш.
Ми належимо до рiзних поколiнь, до рiзних культур, у нас рiзнi
характери (на щастя, i'xHi характери кращi за мiй, але вони мiй
прпйнялп i HaBiTb злегка змiнппи), але нашi амбiтнi шIани од-
HaKoBi - вiдродити yKpaiHcbKi традицii, налагодити робоry в
складних економiчних зонах, якi, проте, завжди цiнрали нашi
предки, довести BciM, що YKpaiHa - земля майбутнього про-
цвiтання й успiшного, щасJIивого життя молодого поколiння.
I в цьому прагненнi однодумцi.

Згадуючи тих, хто навчае i виховуе yKpaiHcbKy молодь, я
xoTiB би висловити подIцу BciM освiтянам Украiни, aJie особливо
вчдiлити мого друга ЛИiю ,Щмитрiвну Кришемiнську, директор-
ку Вищого комерцiйного гrшIища, одного з найстарiших }ци-
лищ Киева, створеного Пелагеею i Нiколою Терещенками ще в
1897 роцi, i проректора Валерiя Сая, незмiнно вiрних у др}"хбi
та ставленнi до справи Moix прапрадiда i прапрабабусi.



Я також хочу гаряче подяк}вати моiм новим друзям - IJuIi
Миколайовичу €мцю, його дрркинi Тетянi, а такожусiй чудовiй
комаrцi Ilентрудитячоi кардiологii i кардiохiрургii Киева. Вони
щодня роблять справжне диво. Було б несправедливо згадати тут
тiльки Володимира, IHHy, Людмптrу чи Лйiю, з якими я постiйно
контактую, адже в цiй лiкарнi Bci спiвробiтники - героi, що-
денними дйннями якихя захоплююся. I попри свою зайнятiсть,
вони завжди знtлходять час, щоб тегио та ду]ке зворуIIшиво мене
прийняти, Щодня вони роблять неможливе - рятуютъ вiд cMepTi
й повертають здоровЪ cBoiM маленьким пацiентам. При цьому
вони знайпUIи час i, виявивши небачену завзятiсть, домоглися
того, що в 2009 роцi на територii Щентру дитячоi кардiологii i
кардiохiрургii був зведений пам'ятник моему предковi Нiколi
Артемiйовичу. Я був невимовно врЕDкений таким IIIJIяхетним

rIинком. Величезна iM yciM подяка!
Хочу вiдзначити також ycix тих, хто допомагав MeHi за кор-

доном. Дякую MoiM норвезьким друзям Перу А. Арнеберry й
Е.пьзi Реерзен за ixHi особистi спогади i Ti несподiванi BИoMocTi
щодо ocTaHHix poKiB життя мого дИа, якими вони подйппись зi
мною. А також моiм друзям Жозеттi, Наталi, Ганнi, якi не по-
шкодувiши свого часу i, кйька разiв прочитавши мiй рукопис,
зробили cBoi дуже кориснi зауваження i дали друlкнi, але не
менш кориснi поради.

Я щиро вдячний Iринi.Щмитришин, яка намагаетъся сприяти
виданню украiнських письменникiв у Францii i французьких в
YKpaiHi.

Спасибi, нарештi, нашому видавцевi Володимиру Самой-
ленку та його комаrцi за довiру та щирий iHTepec, який вони
вvlявvulи до Moei працi.

Без цих людей моя кнюкка нiколи б не потрапила до рук
читача.

I на закiнчення хочу зазначити таке. Попри Bci проблеми,
з якими стикаеться наша нацiя на пuшху свого цивiлiзованого
вiдродження, можна твердити, що Киiв уже сьогоднi одна з тих
европейських столиць, де життя цiкаве i приемне. I я щодня



радiю i дIкую MoiM новим спiввiтчизникам за Ti кроки, якi
вони робrrять iз наполегливiстю та lчг5пкнiстю, з оптимiзмом i,
як правиJIо, з успiхом, аби рефорrчryвати, полiпшити свою Kpai-
ку. Саме з.rвдяки iM Moi предки i ixнiй девiз - <Прагненням до
ryспiльноi користi" - знаходять друге життя в сучаснiй неза-
лежнiй YKpaiHi!



ЗВ,ЯЗОК ЧАСIВ
Наше знайомство з Мiшелем Терещенком вiдбулося в червнi

2009 року на церемонii вiдкриття пам'ятника Нiколi Артемiйо-
вичу Терещенку в cKBepi нашого Щентру дитячоi кардiологii i
кардiохiрургii.

Пiд час реконструкцii будинку, зведеного в 1894 роцi, я як
директор зацiкавився його минулим. MeHi вiдкрwlася мало-
вИома cTopiHKa icTopii Киева, i я довИався, яку неоцiненну
роль зiграли великий украiнський меценат Нiкола Терещенко
та його нащадки в розвитку й процвiтаннi нашого MicTa. Ви-
вчивши apxiBHi документи, я був глибоко вражений масштабом
доброчинноi дiятlьностi родини ТерещенкЬ. IxHiM коштом були
побудованi богадiльнi й шпiталi, приryлю,t дtя безхатченкiв i
сирiт, школи й унiверситети, музеi i храми.

Особливу уваry створений Нiколою Фонд Терещенкiв при-
дiляв розвитковi та пiдтримцi охорони здоров'я. На зламi XIX i
)О( столiть у Itиевi з тисячi двохсот вiсiмдесятьох лiжок мя бй-
них i бездомних понад тисячу були подарованi Micry родиною
Терещенкiв. Вони розташовуваJIися в двох будинках, спецiально
для цього зведених на Подолi, на розi вулиць Волоська i Хори-
ва, i на вулицi Басейна, за Бессарабським ринком. Я з подивом
довiдався, що Нiкола Терещенко вJIасним коштом побудlвав i
вйтак утриIчryвав у Киевi шiсть лiкарень, серед яких Киiвська
безкоштовна I-{есаревича Миколи лiкарня дtя чорноробiв. У ii
статугi йпrлося про те, що опiкунська рада зобов'язана пиJIьно
стежити за тим, аби допомога бiдним i знедоленим надавалася
виЕятково безкоштовно.

Сьогоднi це Нацiональна дитяча спецiмiзована лiкарня
"O:cvraTдaTo i сучасний Науково-практичний медичний центр
дитячоi кардiологii i кардiохiрlргii, що здобув мiжнародну сJIаву.
Медичш.п1 заклал, лirсування в якому було й залиша€ться без-
гuIатним, ряту€ щороIry тисячi дiтей, у тоtvry числi i немовлят,
що страждають вiд уроджених порокiв серця. Як вiдомо, добро
мае вин.lгороджуватися. Тож зараз наш Щентр вiддячуе Нiколi
Терещенку тим, що дае друге життя <незаможним> м€шеньким
пацiентам.



Саме тут доречно згадати девiз родини Терещенкiв "Праг-
ненням до суспйьноi користi". Кйька поколiнь цiеi родини
втйювали його в життя €lж до революцii 1917 року. Я пере-
конаний, що в суспiльствi, яке сповiду€ християнську Mop€ulb,
iсторична правда i пам'ять про такихлюдей повиннi зберiгатися
в столiттях.

3вичайно, я i не думав, що зустрiну прямого нащадка слав-
ного роду, праправнука Нiколи, онука Михайла Терещенка -вiдомого промислового магната i державного дйча, тож був
надзвичайно радий цьому знайомству. Я вважаю, що коли TaKi
люди, як Мiшель Терещенко, полишивши свое цiлком забез-
печене колишне життя, повертаються на Батькiвщину cBoix
предкiв, аби допомагати iй розвиватися, р}л(атися вперед, вони
приносять iЙ Ti caMi незаперечнi "користi,,, якi згаданi в девiзi
роду Терещенкiв.

Дружба з Мiшелем не тйьки збагатила Moi знання щодо
кйькох поколiнь родини Терещенкiв i Tiei складноi епохи, в
яку вони жwlи, а й дозволила довiдатися про долю багатьох
нащадкiв цього роду. Виявилося, що з деякими з них ми коле-
ги i в нас спiльнi професiйнi медичнi iнтереси. Сестра Мiшеля
KpicTiH, досвйчений лiкар, iз хвилюванням попросила про мож-
ливу спiвпрацю i HaBiTb про cTaжyBaHIuI свого сина-студента в
прапрадiдiвськiй лiкарнi.

flеякий час тому Мiшель здивував мене рукописом cBoei
книжки. Я на одному подиху <проковтнувr написане. Рукопис
мiстить численнi невИомi сторiнки життя його дiда Михайла
Терещенка, онука Нiколи Терещенка, невигадану iсторичну
правду про блискl"rого тридцятирiчного MiHicTpa закордонних
справ i фiнансiв Тимчасового уряду Pocii.

Мiшель назвав свою книry "Перший олiгарх". Так, напевно,
сьогоднi Михайла Iвановича Терещенка назRали б саме так -олiгарх, перший олiгарх, що xoTiB утtлити в життя девiз cBoei
родини: "Прагненням до суспйьноi користi".

I.M. €мець,
доктор медичних наук, директор Науково-практичного ме-

мчного центру дитячоi кардiологii i кардiохiрургii MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiни

2 М Терещенко



ВIД РЕДАКЦII

...TepMiH <олiгарх, став широко викорис-
товуватися з 1990-х poKiB для позначення
вузького кола полiтично вIuIивових великих
пiдприеплцiв. [о iхнього числа зараховували
голiв найбiльших фiнансово-промислових
груп краiни.
Маmерiол з Вiкiпеdit - BiltbHot енцuклопеdit

Вiдкриваючи нову книжку, ми насамперед хочемо знати, в
якому жанрi вона написана.

Визначити жанр книжки "Перший олiгарх" дуже складно.
I]e не iсторична xpoHiKa, хоча все оповiдання вiд початку i до
кiнця пройняте духом часу, а героi живуть, люблять i стражда-
ють, перебуваючи в самому центрi iсторичних подiй. I-{e HaBiTb
не бiографk, що могла б поповнити серiю ..Життя Видатних
Людей,,, хоча головний герой, безумовно, засдDкив створення
св ого докладного життепису, але надто суб'ективн ий лю б лячий
погляд автора. I]e не авантюрний роман (хоча Й пригод отут
iз надлишком), адже занадто мало в книзi вигадки й занадто
багато правдивих реалiй життя кiнця КХ - початку )й сто-
лiття. I_{e не сповiдь i не щоденник, хоч оповiдь ведеться вй
першоi особи.

I-{я книжка - подорож у часi, яку проведе для нас незви-
чайний гiд... Михайло Iванович Терещенко.

Наша подорож почнеться з нетерпiнЕя маленького хлоп-
чика, що так хоче якнайскорiше подорослiшати i, дивлячись
у BiKHo, Mpie про те, як вилетить iз рiдного гнiзда. "У недйю
повз Moi очi проходvIJlи пишно вбранi люди, iнодi проiжджали
карети - yci прямували на вiдправу в щойно побудований со-
бор Святого Володимира, розташований трохи вище нашого
будинrry.Я любив спостерiгати сцени з життя, що розгорталися
на Moix очах. Вй цього життя мене поки вiдгороджрали ToBcTi
шибrоr та стiни нашого мiцного дому, але я вже здригався з не-
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терпiння, уявляючи, як колись настане i моя черга зануритись
у вир такого буремного життя.

Я чув гудки потягiв, що прибували i вiдходили, i вже тодi
знав, що стану великим мандрiвником. По cyTi, MeHi залиша-
лося не надто довго чекати, i невдовзi, HaBiTb занадто невдовзi,
я теж перетворюся на перелiтного птаха i стану неприкаяним
пiлiгримом, нездатним по-справжньому осiсти будь-де".

Так описуе автор - Мiшель Терещенко, онук М. Терещен-
ка - почуття, що переповнювали маленького Мiшу.

BiH ще не може знати, що життя його буде не тiльки пес-
тити, а й пiддавати випробуванням, якi зможе витерпiти не
кожна людина.

Хлопчик, над чиею долею, за його словами, <ворожиJIи
добрi феi з усього cBiTy". Юнак, що у шiстнадцять poKiB став
власником одного з найбйьших cTaTKiB у Pocii i головою вели-
чезноi промисловоi iмперii, заснованоi його прадiдом ApTeMieM
Терещенком. Блиск5пrий полiтик, у З1 piк - .шен flержавноi
думи Pocii, BiH встиг побувати MiHicTpoM фiнансiв i MiHicTpoM
закордонних справ у Тимчасовому урядi пiсля Лютневоi револю-
цii 1917 року. Талановитий фiнансист, який володiв неабияким
чуттям i мiг вмiло збйьшувати як cBoi, так i чужi капiтали. I в
той же час - азартний i удачливий гравець, сибарит, цiнитель
прекрасного, друг i покровитель артистiв i художникiв. Красень,
улюбленець жiнок. I хоч автор згаду€ тiльки два романи свого
дйа, що закiнчилися офiцiйним шлюбом - з його бабусею
Маргарiт i норвежкою Еббою Хорсц другою дружиною Михай-
ла, - можна тiльки здогадуватися, скiльки жiночих сердець
було ним розбито.

I ось в один страшний piK його життя разом iз життям веIIи-
чезноi iмперii робить крутий поворот. Руйнуються пiдвалини й
традицii, що передаваJIися вИ поколiння до поколiнrrя. Кривавий
молох перемеJIюе долi людей. Тепер Терещенко 

- 
людина, що

зазнала принижень i злигоднiв рЪзненЕя в казематах Петро-
павлiвськоi фортецi, життя якоi висiло на волосинi. Вигнанець,
що втратив усе, позбавлений Батькiвщини, на пожиток якоi
працювало кiлька поколiнь його родини, попри все, BiH не здав-
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ся. Завзятий i невтомний трудар, що зумiв почати сво€ життя з
чистого аркуша i знову здобути багатство й повагу.

Ось такими звивистими пuIяхами ми будемо продиратися
крiзь час i лихолiття ХХ сторiччя, крiзь революцii, вiйни, голо-
домори.

Можлив о, на прискirи ивий поглядiсторика деякi факти, подii
та зробленi з них висновки здаватимуться дещо суб'ективними.
Але не це головне. Головне - те почуття епохи, що спромiгся
передати автор, дивлячись на Hei очима свого знаменитого
диа.

I ще. Переживаючи з головним геро€м yci його радощi й
негоди, пам'ятайте, що ця книжка насамперед про любов... Про
всепоглинальну любов, що дола€ Bci перешкоди. Про любов
батькiв до дiтей i дiтей до батькiв. Про любов до Жiнки. Про
любов i вiддане служiння Батькiвщинi. Ця книжка про честь i
пияхетнiсть, якi не змогли вибити з людей aHi вiйни, aHi рево-
люцii, aHi розруха, aHi смерть... I]я книжка про пам'ять, яка, на
жчlль, брае занадто короткою... I-1я книжка про родину, яку без
перебiльшення можна назвати взiрцем прадьовитостi, щедростi
й ryрботи про убогих i знедолених. Про родину добродiйникiв
i меценатiв, що подарували своiй KpaiHi лiкарнi та притулки
для сирiт i iнвалйiв, унiверситети й театри, картиннi галереi
та храми, I як боляче усвiдопптlювати, що земJuI, якiй вйдано
сlýDIrиJIи Bci члени цiеi великоi та дрркньоi родини, так швидко
й на багато poKiB забула Bci ixHi заслуги. Тйьки сьогоднi пома-
.rцi пам'ять про Терещенкiв повертаеться в ykpaiHy 

- у назвах
вулиць i залiзничних станцiй. I все-таки...

Кiлька poKiB тому один з украiнських телеканалiв транслю-
вав проект "Великi украiнцi", i (тйьки вдумайтеся в це!) родина
Терещенкiв не ввiйшла HaBiTb у сотню (!) найбiльш достойних
вихiдцiв з Украiни. Сумно...

А ми дуке сподiваемося, що цI кни}кка стане ще одним
приводом згадати про велику родину Терещенкiв i про ii най-
блисщ"riшого представника - Михайла Iвановича, першого
олiгарха.
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Мо елtу сuно Bi Крiсmо ф еру mа ilоzо \ружuнi Каро-
лiнi, а mакож Mo:tM dimям Iзабель i,Щtuлumрiю,
на плечi якtм вiOmепер поклаOаеmься HeJIezKe
завdанttяdоmршчtуваmuсяпрuнцuпiвсправеOлч-
Bocmi, чlJlя)сеmносmi il, чесmi, якllмч керувавсяу
cBoix справах ;.т,Hiil. проOid - першuil. олiz,арх,



Глова першо

ШIоi шOршi

шрOшш
(1886-1906)

_1_
Мое дитинство було сповнене
живодайним почуттям захище-
HocTi: дитя батькiв, поеднаних
найдивовижнiшим rrочуттям
любовi, я буъ оточений зворуш-
ливою турботою близьких. Пiд
цим захисни]чI пологом я змiг
вирости, виробити характер,
здобуги всебiчнi знання, одне
слово, вийти у великий cBiT,
проте ще не усвiдомлюючи, якi
надзвичайнi випробрання пiд-
готувала MeHi доля.

Однак уже в отроцтвi ця
споконвiчна гармонй була зруй-
нована смертю: на самому по-
чатку 1903 року, коли MeHi ви-
повнилося лише шiстнадцять,
помер мiй дiдусь Нiкола ApTeMi-
йович, а кiлька днiв по тому не
стало мого батька IBaHa Нiколо-
вича. Згодом, у 1905-19\7 ро-
ках, одночасно з MoiM дорослi-
шанням i змужнiнням наринули
бурхливi подii, закрутиJIи в ша-
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леному вихорi i мене, i мою батькiвщину, понiсши нас назустрiч
ще тяжчим випробуванням.

Я народився в дуже заможнiй родинi, у раннiй молодостi
став спадко€мцем однiеi з наймоryтнiших промисJIових iмперiй i
одного з найбйьших cTaTKiB у тiй Pocii, що вступала в бурхливе
)О( столiття. А в трlццять один piK я втратив усе, став довiчним
боржником, вигнанцем зi cBoei краiни, засудженим Iсторiею.
Але матерiальнi втрати нiколи не булидIя мене найголовнiшою
причиною страждань. flo останнього дня мого життя я намага-
тимуся знайти, iнодi HaBiTb мимоволi, ту безмежну любов, що
оточув:ша мене вй самого дЕя мого народженЕя 18 березня
1886 року в Киевi.

Мешканцi мiстечка Волфине в Курськiй ryбернii, де сьогоднi
проходить кордон мiжУкраiною та Росiе'ю, надовго запамЪтми
той день, коли мiй батько приiхав просити руки Moei матiнки.
Дочцi генерал-лейтенанта Михайла Андрiйовича Саранчева
йшов лише двадцять перший piK, коли узимку 1881,zB2 року
вона зустрiлася з MoiM батьком, двадцятисемирiчним офiцером.
Любов спалахнула в ixнix серцях з першого погляду й зали-
шvulася з ними назавжди. HaBecHi 1882 року мiй батько IBaH
Нiколович Терещенко зв;Dкився приiхати до Олексаrцрiвського
парку - лiтнього ма€тку родини Саранчевих, що в кйькох
Bepcтtlx вiд Волфиного, щоб засватати юну €лизавету у владно-
го генерчш-лейтенанта. Тiльки-но вiдсвяткlвали православний
Великдень, снiг }DKe розтанув i лише подекуди вздовж дорiг
бiлiли снiговi IuIями.

Вважаючи, що рiшення молодих закоханих побратися було
занадто квапливим, i прагнуrи вИкласти його до наступноi
зими, генерал-лейтенант сказав моему батьковi: ..Юначе, те, що
ваше прiзвище Терещенко, ще не означа€, що ви можете негайно
одержати все, чого бажаете чи вам зда€ться, що бажаете. IIIпюб
двох молодихлюдей - це дулсе серйозний кроц який непогано
було б випробувати часом. Не треба бути таким нетерIuIячим.
Якщо вашi почуття до Moei дочки за piK зzшишатимуIься такими
само сильними, то, коли вулицi Волфиного побiлiють знови я
вiддам вам ii руку.Але не ранiше".
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Наступного ранку ге-
нерал-лейггенант, вiдчиrтив-
ши cTaBHi cBoei кiмнати,
побачив, що дорога, яка
йшла iз села, вся побiлi-
ла вИ... цyl(ру. його вно-
чi поквапом привезли з

розташованого неподалiк,
у селищi TboTKiHo, тере-
щенкiвськоi цукроварнi.
Котилися вози, i цукрова
пудра, бйа, як снiц вкри-
Bzula truшх до Олександрiв-
ського парку. I-[e було, наче
у чарiвнiй казцi. Невдовзi
мiй батько IBaH Нiколович
побрався з €.iIизаветою Ми-
хайлiвною.

Через два роки пiсля
народження в 18В4 роцi
Moei старшоi сестри Пела-
геi, яка завжди буде для
мене втiленням доброти й
нiжноi пiдтримки, на cBiT
з'явився я. Це трапиJIося у

IBaH Нiколовчч Терещенко у формi корнеmа великому будинку псевдо-
леilб-zварОii ГроОiенськоzо ioi*y. tBbO piK готичного стилю на Бiбi-

ковському бульварi в Кие-
Bi, навпроти ботанiчного садy, неподалiк перехрестя з великою
вулицею, що спускаеться до центраJIьного киiвського вокзалу.

Однак дотепна витiвка мого батька дрке не сподобалася
моему дiдовi Нiколi Артемiйовичу, власниковi ttуItрових зав одiв,
що носиJIи iм'я братiв Терещенкiв. На його дуNIIсу, використання
lщ(py, цього життево вilкливого продукти у такий спосiб не-
приIryстиме, хоч би якою романтичною була мета молодика, ВИ
того дtlя мо€му батьковi було запропоновано триматися далi вИ
родинних цукроварень. HixTo не мiг тодi HaBiTb уявити, яку роль
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зiгра€ цей <указ>> мого дйа для розвитку культурного життя в
YKpaiHi й мя створення колекцiй майбутнiх киiвських музеiв!

Тож мiй батько, молодий офiцер, позбавлений права брати
участь у родиннiй справi, цiлком присвятив себе вiйськовiй
Kap'epi пiд KplaloM свого тестя, з яким його пов'язувчUIи мiцнi,
сповненi глибокоi вза€моповаги стосунки. Але найважливiшим,
що BiH винiс iз проведених на вiйськовiй службi poKiB, була
мiцнадружба з живописцем Верещагiним, на той час офiцiйним
художником росiйськоi apMii. BiH допомiг моему батьковi опа-
нувати таемницi живопису. Вони багато подорожували разом,
i поматry мiй батько захопився мистецтвом модерну, дрке по-
пулярним на той час у Pocii, як, yтiм, i в iнших KpaiHax.

Першими картинами, що ix придбав мiй батько,6ули роботи
Верещагiна, на яких зображувалися сцени Росiйсько-турецькоi
вiйни L877-7878 poKiB. Серед них - велика картина пiд назвою

"Переможцi": турецькi солдати, що здобули перемоry, обнишпо-
рюють трупи росiйських воякiв-добровольцiв, якi воювали на
боцi Сербii, знiмаючи з них чоботи й обшгуrrдирування, кидаючи
мертвих i поранених на розтерзання хижим птzlхЕlм. I-{e полотно,
виставлене в Санкт-Петербурзi, шокрало росiйське суспiльство
й викликало хвиJIю пiднесенrrя почугтiв нацiональноi гйностi та
едностi. I-[ap Олександр trI оголосив вiйну константинопольсько-
му султаЕу. Саме батальнi полотна стали першими шедеврами
у веJIичезнiй колекцii мого батька.

Хоча мiй батько був дуже високим на зрiст i мав досить
мiцну статури BiH ще в молодому вiцi вИчув першi озЕаки
туберкульозу, тому мусив закiнчити вiйськову кар'еру, до якоi,
yTiM, не вiдчував жодного покликання. BiH остаточно оселився
в Киевi й вирiшив цiлком присвятити себе дiяльностi родин-
ного доброчинного Фонду Терещенкiв i пiдтримцi росiйських
художникiв i скульпторiв, тманти яких ще не здобули широкого
визнання. BiH не займався безпосередньо цукровими заводами,
якими успiшно керував його батько, проте придiляв багато ува-
ги дiяльностi професiйноi спйки цукрозаводчикiв i пiдтримцi
цукровоi галузi, особливо пИ час веlrикоi економiчноi кризи
1_888 року, допомагаючи в такий спосiб непрямо, але дуже
ефективно своему вже лiтньому батьковi.
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Мttхайло Терещенко -маtl1уmнiil, олizарх

У цей час i з'явився на
cBiT я, перший онук Нiколи,
перший правнук Артемiя,
засновника династii цукро-
заводчикiв Терещенкiв, i вiд-
повiдно спадко€мець промис-
ловоi iмперii, що носила це
прiзвище. Мене назвали Ми-
хайлом на честь мого дiда з
боку MaTepi, щоб змiцнити
зв'язок iз щирою та щасли-
вою родиною Саранчевих, що
була однаково люба i моему
батьковi, i моiй MaTepi. Важ-
ко було уявити середовище,
щасливiше й гармонiйнiше вИ
того, в якому я народився. Moi
першi кроки в затишнiй Мало-
pocii кiнця XIX столiття, поза
срлнiвом, зzlхищали i благо-
словляJIи вiдразу Bci ангели
BcecBiry.

-2-
Будинок, в якомуя народився i вирiс (зараз це будинок N934

на бульварi Шевченка), здавався MeHi величезним, а BiKHa в
готичному стltпi надавzши йому вигпяду замка з дитячоi казки.
flo Moei кiмнати веJIи моFrуIчIентальнi сходи, а ii BiKHa виходили
на Бiбiковський бульвар, що вже тодi був однiею з найжвавiших
артерiй Киева. Пй надiйним захистом BiKHa я вслухався в звуки
MicTa i знайомився з ритмом життя дорослих. У недiлю повз Moi
очi йции пишно вбранi люди, iнодi проiжджzши карети - yci
пряIчryв€UIи на вiдправу в щойно побудований собор Святого
Володимира, розташований трохи вище нашого будинку. Я
любив спостерiгати сцени з життя, що розгортiulися на Moix
очах. Вiд цього життя мене поки вiдгороджували ToBcTi шибки
та стiни нашого мiцного дому, але я вже здригався з нетерпiн-

18



,L-,#_

БуOuнок I.H. Терещенка на розi Бiбiковськоzо бульвqру
il вулuцi Тuмофitвськоi. 1900-mi poKu

ня, уявляючи, як колись настане i моя черга зануритись у вир
такого буремного життя.

Щiкаво, що особливо чiтко пригадуються MeHi два незвич-
них звуки, що регулярно лунали за BiKHoM yci першi роки мого
буття.

Найбiльше вражав мене дзенькiт оков арештантiв, яких
вели одного за одним, скутих ланцюгом, центрzшьною ЕUIе€ю

бульвару. Вранцi, коли я тiльки прокIцався, вони виходvulи з

дому виправного арештантського вИдiлення*, розташованого
на Бiбiковському бульварi, 27, поблизу нашого дому, i рушали
вниз, де будрали пuIях на Житомир, а поверталися ввечерi,
помiтно знесиленi. Я завжди ува}кно й iз великим хвиJIюванням
розглядав цих бИолах, запитуючи себе, що ж таке вони скоiли,
що мусять тепер ходити скутими одним ланцюгом, пiд конвоем
солдатiв, MeHi важко було сприймати ix як небезпечних зло-

* Ш будiвля, як i велика дiлянка за нею у напрямi рiчки Либiдь i залiз-
ничного вокз€шу, н€йежала "управлiнню арештантських рот>. Арештантськi
роти - спецiальнi формуванrrя в Pocii, uдо iснували вiд початку ХИII ст. i
склад€шись iз засуджених на роботи у фортецях. - Туm i 0алi прuм. реd.
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чинцiв, я д)л\лав, ще не вмiючи сказати це сJIовами, що iM про-
сто не пощастиJIо в життi. Мабугь, саме це видовище змусиJIо
мене дrже рано замислитися про справедливiсть у суспiльствi.
А може, я вже передчував, що одного разу i я опинюсь у ролi
вЪзня, позбавленого гИностi, i це буде рlя мене найтяжчим
випробуванням. У будь-якому разi, це видовище мене дивува-
ло й приваблювало, тож я день у день з якимось нетерпiнням
очirryвав появи колони арештантiв за вiкнами.

Iншi звуки, що запам'яталися MeHi, доносиJIися з централь-
ного вокзалу (його будiвля теж була в неоготичному стилi), до
якого прямувЕuIи нескiнченнi черги людей з валiзами й тюками,
а з нього виповзiлJIи довгi чорнi змii, ix тягли паровози, що ryдйи
й з шуплом випускали пару. Коли ж настане мiй час? Коли ж на-

рештi i я вируlпу в мандри, вiдкривати цей розмаiтий cBiT? Що
чекае на мене там, де закiнчуються рейки? Я чув гудки потягiв,
що прибували й вiдходптlи, i вже тодi знав, що стаЕу великим
мандрiвником. Власне, MeHi залишалося не надто довго чекати,
i невдовзi, HaBiTb занадто невдовзi, я теж перетворюся на пе-

релiтного птаха та стану неприкаяним пйiгримоllл, нездатним
по-справжньому осiсти будь-де.

Але у дитячi роки Moi подорожi зводиJIися лише до пiшоi
прогуJuIнки вй нашого будинку до будинку мого дiда Нiколи.
Ми йшли центрtйьною пiшохiдною zйе€ю Бiбiковського буль-
вару, обсадженою IUIатанами, якою вже давно, ще рано-вранцi,
пройшли cKyTi ланцюгом арештанти.

3араз наш шиях видавався б MeHi закоротким, але тодi в
Moix очах це була справжня експедицiя. Ми виходvIли з дому й
пiднiмалися бульваром, у верхнiй частинi якого лiворlлl розта-
шовувався будiвельний майданчик собору Святого Володимира.
Роботи досi тривали, ще не було HaBiTb закiнчено внутрiшне
оздоблення храми iule на папертi вже постiйно юрмився народ,
що прагЕув помолитися й водночас помилуватися чудовими
фресками та розкiшною позолотою. Моя мати була д}Dке по-
божною жiнкою й щоразlt, коли ми проходиJIи повз собор, хрес-
тиJIася. Якщо час дозволяв, ми там ненадовго затримувалися, i
MeHi здавалося, що я входив у дивовижне царство. Усе було там
таким прекрасним, чистим, досконмим! Мене приваблювало
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BcepeOuHi собору Свяmоzо Волоdltлuра

зображення Пречистоi .Щiви Mapii, на якому подвiйний нiмб
поеднував нiжне обличчя Богородицi й дитини. Свiтло вй свiч
пiдсптlювало блиск золота та бронзи, вiдбивалося в iKoнax, а
над yciM цим панрало чарiвне мерехтiнЕя веJIичезного позо-
лоченого хреста над iKoHocтacoм, iнкрустованим дорогоцiнним
камiнням. Усе сяяло, весь цей cBiT омивався хвиJLями золотих,
гtурп}rрових, коричневих ToHiB, а головне - нескiнченною до-
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Волоdttлtuрськuil собор. KuiB. Кiнець )СЖ. сmолimmя

бротою Bcix зiбраних тут святих. Однак кожного разу, коли ми
наближалися до виходу, я дещо лякався великого чорного ангела
i дияволiв на картинi Страшного суду, яку саме малював BiKTop
Васнецов зi своiми гIнями. Тож я сильнiше стискав руку Maтepi,
щоб вона мене захистчша вiд цих жахJIивих демонiв.

Священнослужителi собору завжди зустрiчали мою MaTip
з глибокою повагою, i якщо €пископ перебував у xpaMi, BiH
обов'язково виходив привiтатися з нею. У той час я не дуже
розумiв, чомуii такушановувЕuIи, MeHi це здавiйося природним,
адже моя MaTiHKa була такою гарною, такою миJIою. Пiзнiше
я зрозумiю, що наша родина брала активну гIасть у cTBopeHHi
цього чудового собору: мiй дй подарував земельну дiлянку,
розташовану мiж його особняком i нашим будинком, а також
пожертвував значнi кошти, зокрема, на позолоту Bcix куполiв
храму; мiй батъко i моя TiTKa запросиJIи найзнанiших художникiв
зi Bciei Pocii для розписування храм}., а моя мати здiйснювала
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доброчинну дi.ETIbHicTb i пiдтримув ала зусwшя священнослужи-
телiв iз полегшення життя бiдних i знедолених нашоi парафii.
А я в цьому чудовому мiсцi, де все було сповнене прекрасним,
де Bci так привiтно ставилися до Moei MaTepi, почував себе, як
на хмаринцi поблизу райських BopiT. Особливо це вiдчувалося
в днi великих престольних свят, як-Qт Великдень, коли все cBi-
тиJIося мiрiадами вогнiв, коли ми приходwIи всiею родиною
i дiти - Moi сестри, мiй молодший брат i я - стояJIи порrI з
батьками, а обое вони, i батько, i мати, були високi на зрiст i
здавалися нам янголами-охоронцями. Я був упевнений, доки
вони поруч, зi мною нiчого поганого не трапиться.

3вичайно, мое виховання rрунтувалося на глибокiй повазi
до традицiй i православноi вiри. IKoHa архангела Михаiла в
червоному окладi зi срiбними вставками супроводжуватиме
мене всю мою молодiсть, не залишить мене HaBiTb у вигнаннi
й буде передана MoiM онукам. (Однак, хоча нинi мiй прах спо-
чивае на цвинтарi у Монте-Карло, оточеному кипарисами, що
височiють над Середземним морем, пiд покровом величного
православного хреста iз сiрого Mapшrypy, я не беруся cтBepдrrcyвa-
ти, що моя дитяча Bipa згодом не похитнулася пiд жорстокими
ударами долi й несправедливих обвикувачень, що будуть MeHi
висунутi.)

YTiM, повернiмося до Киева, у роки, що наст€uIи пiсля мого
народження. Мiй дiдусь Нiкола мав бездоганну реrrугацiю. Цу-
KpoBapHi Терещенкiв, якими BiH керував разом зi своiми братами
Федором i Семеном, зажvlлlи заслуженоi мiжнародноi слави й
даваJlи небаченi прибутки, що дозволяJIо йому вести розкiшне
життя. Попри те, що дИусь волiв, аби все, що його оточуе, було
найвищоi якостi та перебувчшо в iдеальному cTaHi, по cyTi, BiH
був байдужий, до розкошi. BiH HaBiTb iнодi пИсмiювався над
занадто помпезними, як на його смак, прrцбаннями знайомих
i особливо иeHiB родини.

BiH мешкав у елегантному особняку, розташованому на
тому самому бульварi, що й наш, чше з iншого боку собору
Святого Володимира. ДИ придбав його вiдразу пiсля приiзду
до Киева у L872 роцi, значно розширив i перебудрав у стилi
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iталiйського палаццо*.
MeHi, маленькому хлоп-
чиковi, понад усе подоба-
лося роздивлятися левiв,
що пiдтримували балко-
ни i прикрашали фризи
з ycix бокiв цiеi величноi
будiвлi. Вони символiзу-
вали промислову мiць
нашоi родини й водно-
час наше украiнське по-
ходження. Щоразу мене
також вражали параднi
сходи вестибюля з роз-
кiшними мармуровими
колонами обабiч. Проте
я миттю про все це забу-
в ав, побач ивши улюблену
бабусю, тому що якнай-
сиltьнiше бр прив'язаний
до Moix дИуся й бабусi.

Бабуся Пелагея завжди ладна була придiлити час моiй ма-
Tepi й MeHi. А от щоб побачити дИуся, iнодi доводиJIося чимало
чекати, тому що BiH завжди займався численними справами.
BiH HaBiTb контору cBoei промисловоi компанii розташував у
будинку, тйьки-но побудованому трохи нижче. Але BiH завжди
намагався викроiти час, щоб пообiдати з нами i присвятити
MeHi частину пообiднього вiдпочинку. I тодi MeHi здавалося, що
понад усе на cBiTi BiH цiкавиться саме мною - моiми iграми,
моiми iнтересами, ставленням до православноi ре_iliгii i початком
мого шкйьного життя. BiH давав MeHi зрозумiти, як багато я

* Сьогоднi там, на розi бульвару Шевченка i Терещенкiвськоi вулицi,
розташований Нацiональний музей Тараса Шевченка, де представленi тво-
ри Т.Г. Шевченка, у тому числi декйька його малюнкiв, якi були придбанi
I.H. Терещенком: "Вttдубицький монастир> (184З), "Костьол у IfueBi,, (1846),

"Кругий берег Аральського моря>, .Казахський хJIопчик дрiмае бilrя грубкиu,
*Казах на KoHi" (Bci - 1848-1849).

Нiколq Терещенко Пелq-zея Терещенко
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Буduнок Нiколч Терещенка (сьоzоdнi - Нацiонольнuil, музеil, Тараса Шевченко)

для нього означаю, i робив
усе можливе, щоб серйознi,
життево важливi уявлення
потроху входили у склад
думок безтурботноi дити-
ни. Я дуже любив цi митi,
що ix ми проводили разом,
завжди сповненi певноIо
серйознiстю, а голов
величезною нiжнiстю.

Особливе мiсце в моiх
дитячих спогадах п.rсiда-
ють Рiздвянi свята - чу-
довi я-itинки у великому та
красивому будинк1, дiдуся i
бабусi. Щоразу наприкiнцi
року величезну ялину, яку
спецiально привозили з
Глухова, звiдкiля походила
наша родина, встановлю-

a
ý
t

&
ь

Пороdнi cxodu буduнку



€лuзавеmа, Мtlхоilло i Пелqzея Терещенкч

вали бiля пiднiжжя парадних сходiв. Вона перша зустрiчала
гостей, тИьки-но вони переступЕuIи порiг, а Bci вiтальнi були
обвiшанi рiзнобарвними гiрляндами й прикрасами, що викли-
кали в мене захват.

flo цього великого свята готувалися завчасно. Незлiчен-
на кйькiсть людей вiдвiдувала будинок, i дiдусь з бабусею
обов'язково зустрiчалп бlля яJIинки Bcix, хто побажав вiддати
шану нашiй родинi. I нарештi наставав великий, такий очiкува-
ний день 7 сiчня: спершу хвиJIювання пй час пробудження, тодi
служба у Володимирському соборi, що здавалася MeHi HecKiH-
ченною, i нарештi сiмейний обИ у великому й гостинномудомi
дИа i бабусi. Уся решта цього дня - задоволення вiд смачноi
iжi, приготованоi бабусею, вiд подарункiв, якi ми розгорт€ши
пiд великою ялинкою, - усе це належало нам i роздiляrrося
тiльки з iншими lиенами родини. Yci рiднi прибували зi cBoix
осель, розташованих неподzйiк, на цiй же вулицi чи порrI iз тим
самим великим парком. Тут були Bci дорослi члени родини, в
основному Moi дядьки й тiтки: Богдан i Варвара Ханенки - Nlя
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мене вони булиякдругi батьки;
дядько Олександр i його дру-
жина €-пизавета; тiтки €фроси-
нiя й ольга - вони з'явrIялися
завжди з двоюрiдним дiдусем
Федором (якого я називав дядь-
ком), його дружиною i трьома
дiтьми: Федором, що був мо-
лодшим вiд мене на два роки,
i його двома сестрами, Надiею
i Наталiею. Слiд зазначити, що
Bci ми були дуже дружнi, особ-
ливо в цi святковi години, i сто-
сунки мiж yciMa дiтьми - це
були три дитини Федора, мiй
брац Moi двi сестри i я сам -були воiстину чудовими. Я був
старшим у цiй дитячiй компанii,
при цьомузi мною охоче спiлку-
валися дорослi. ToTury Moi батьки ввЕDк€lли, що я маю поводитись
як ватажок гурту дiтей, чекаючи на той день, коли... стану
головою родиЕи. Я не мiг уtйлитися вiд покладеноi на мене
вiдповiдальностi, хоч цйковито не мiг ii усвiдомити.

У будь-якому разi, я любив цi хвилинки сiмейного щастя.
Усе здавалося чудовим i зрозуплйим, а Bci дорослi, що мене ото-
чувчuIи, - добрими чарiвниками, здатними виконати будь-яке
мое бажання та подбати про мое майбутне.

-з-
YTiM, цi щасливi роки веселих родинних свят у колi старшого

поколiння триваIIи недовго. Моя бабуся Пелагея не набагато
пережиJIа братiв мого дiда, Семена i Федора, покинувши нас
одразу пiсля мого одинадцятого дня народження. Вiд дня ii
кончини дИ Нiкола залишався безутiшним, i веселощi назавжди
зЕuIишлuIи його великий i красивий будинок.

Мiй батько дедалi слабшав вiд тяжкоi недуги, i лiкарi пора-
дили йому на зиму перебиратися до краiни з бйьш придатним

Ф eOip Арmемiйо вцч Тер ещенко
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Вi-ltло оМорiпозq,

для нього клiматом. Тому в 1897 роцi BiH вирiшив побудувати
комфортабельну вiллу на Лазурному узбережжi Францii, на
Каннських пагорбах, де мав HaMip у майбутньому проводити
разом iз нами Bci зими. У такому разi я не мiг би регулярно
вiдвiдувати школу в Киевi, але приватнi викладачi опiкувалися
б моею освiтою, яку я мав здобрати пiд пLuIьним контролем
батька i MaTepi як французькою, так i росiйською мовами. Що-
рiчно в TpaBHi я мусив повертатися до Киева i складатиtспити
за кожен клас, самостiйно освоiвши всю програму у Францii.

Перший переiзд до Францii став для мене справжнiм випро-
бранням. 3вичайно ж, я тукив за бабусею, дйусем, кузинами i
кузеном, якi залишалисяв YKpaiHi. 3вичайно ж, довга подорож
потягом була стошшlивою i здавалася MeHi нескiнченноi. Але
яким казковим було життя на Французькiй Рив'ерi! Чудова Bi-
JuIa, спроектована MoiM батьком, яка дiстала назву uМарiпоза,,,
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На,Oiя, Пела?ея, €лuзавеmо mа Мчхqйло Терещенкч

була справжнiм втИенням Mpii. Як дорогоцiнна коштовнiсть,
вона ховалася в оправi iз зеленi, у розкiшному середземномор-
ському парку площею шiстнадцять тисяч квадратних MeTpiB, на
вершинi пагорба (сьогоднi BiH називаеться Калiфорнiя), де ве-
личнi пальми були оточенi ктryrмбами рiзнобарвних i ароматних
KBiTiB. Ь який чарiвний вид на море вiдкривався звiдти! Батько
пiдтримрав i бр другом yciM слуэкителям мистецтва i, безпере-
чно, знаним колекцiонером, длg "Марiпоза> ст€UIа справжньою
перлиною його колекцii, до того ж обрапътена розмаiттям най-
яскравiших барв Середземномор'я! MeHi здавалося, що я живу
в найчарiвнiшому куIочку cBiTy. Усе навкругибуло переповнеЕе
красою, чарами i насолодою. На все життя я збережу пристрасть
до моря, особливо до Пiвденного узбережжя Францii,

Жили ми на Французькiй Рив'ерi аж нiяк не в iзоляцii. На
околицях, мiж Каннами i Монако, мешкало вже чимало родин
росiян, що приiжджали, аби тут перезимувати. Порекомендрав
цей райський кугочок мо€му батьковi художник Верещагiн. На
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I.H. i €.М. Терещенкч з dimьлtч Мtlхаtiлом, Пела?еею, €лuзавеmаю
i роOччамч на вiллi пМарiпоза", KoHHu. 1896 piK

той час росiЙський вiйськовий флот уже багато poкiB орендрав
у Францii бухту у Вiльфранш-сюр-Мер, i Верещагiн як штатний
флотський живописець мав змогу там побрати й належно оцi-
нити лагiдний клiмат i екзотичну красу цих мiсць. Користаю-
чись офiцiйним перебуванням флоту, багато росiйських князiв
та iнших аристократiв знаходили привiд приiхати та провести
там кiлька зимових мiсяцiв. Згодом швидке економiчне пiдне-
сення Pocii наприкiнцi XIX столiття, а також дружнi вiдносини,
що склалися мiж Росiею i Францiею, дозволиJIи заможним ро-
сiйським промисловцям облаштуватися на Лазурному березi, де
вони могли сховатися вiд суворих росiйських зим у чарiвних
у-л{овах вiчного свята. Щоб мати змогу швидше дiставатися до
cBoix прекрасних вiл у Нiццi та Каннах, цi першi ..HoBi росiяни"
взялися фiнансувати будiвництво у Францii залiзничноi гiлки,
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яка до наших днiв в'еться уздовж узбережжя крiзь гiрський
масив Естерель аж до Канн i Монако. Отже, для полегшення
переiздiв було зроблене все можливе. Тож ми були аж нiяк не
единими, хто регулярно подорожував мiж Росiею i Лазlрним
берегом.

Що ж до мене, то значну частину свого отроцтва, вИ 1898-го
до 79О2 року, я проводив разом iз батьками, молодшим братом
i двома сестрами на Birиi "Марiпоза". Я однаково любив i мое
заповнене навчанЕям перебранЕя на березi Середземного моря
з oceHi по весну, i щорiчне повернення в TpaBHi до Киева. 3ви-
чайно, на мене чекав нелегкий перiод iспитiв, але я був добре
пiдготовлениtт i вони мене Ее надто лякали. Я любив rIитися,
весь piK зi мною,займалися найкращi викладачi, i майже не
докладаючи зусиIJIь, я досягав успiху в ycix дисциггliнах, якi
мене цiкавчIJlи. Результати щорiчних iспитiв свiдчили про те,
що Moi знання помiтно перевершув€uIи знаннJI Moix однолiткiв,
якi навчалися в звичайнiй киiвськiй гiмназii. Тому MeHi дми
прiзвисько "вундеркiнд".

I-[e кочове життя, що, iMoBipHo, вибило б iз колii багатьох
пiдliткiв, мене цйкоIчI улаштовувало. Я легко сприймав цей свiц
часто зустрiчався з живописцями, музикантами, фiлософами,
чудовими людьми, а також iз видатними постатями полiтичного
й економiчного життя рiзних KpaiH. Тому я цвидко дорослiшав
i виявляв cTapaHHicTb у Bcix науках, вiддаючи, yTiM, перевагу
мистецтву та фйософii, При цьому я аж нiяк не нехтував i сер-
йознiшими предметами: математикою, iсторiею й iноземними
мовами, тому що розумiв: невдовзi вони MeHi знадобляться.
А рiдкiснi хвилини дозвi-lulя я майже завжди проводив з MoiM
кращим другом - фортепiано.

Як i багато дiтей Tiei доби, я Ее придiляв забагато часу
спортивним заняттям, а якщо i займався спортом, то вiддавав
переваry не командним, а iндивiдуальним його видам. Любив
гуляти пiшки i вiдкривати мя себе красу й таемницi природи,
причому MeHi бiльше подобалося миJIуватися гiрськими верши-
нами чи бурхливим морем, нiж просто прогулюватися лiсом або
рiвниною. Iнодi, якщо поiздку до Pocii на Рiздво чи Великдень
здiйснити було неможливо, батьки вивозили нас на кiлька днiв
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Mtшaillto з dido.M Нiколою Арmемitiовччu"t у l-il zilйHвii. 1898 piK

до ШвеЙцарськихАльп. I_[я незвичайна мiсцевiсть MeHi теждуже
подобалася" Там я сповнювався рiшуrостi коли-небудь скорити
наЙвищi вершини, як це робили досвiдченi альпiнiсти, яких я
зустрiчав у гiрських селах i якi будили мою уяву розповiдями
про вдалi сходження.

Отож, MeHi бiльше подобалося ходити по горах, нiж рiвнин-
ною мiсцевiстю. Однак незабаром MeHi доведеться переконатися
в TiM, що iMoBipHicTb падiння то бiльша, що вища вершина, до
якоi прагнеш, а падати тим болючiше, що бiльша висота, якоi
ти досяг.

Останнiми великими родинними урочистостями, в яких я
взяв гIасть, було святкування вiсiмдесятилiття мого дйа в сiч-
Hi 1899 року. IЩо за надзвичайне свято це було! На жаль, я не
змiг тодi повною мiрою насолодитися спiлкранням iз дiдусем,
оскйьки BiH мав придiляти увагу чисJIенним високим гостям,
а бабусi, яка допомогла б йому прийrчlати Bcix запрошених,
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поруч iз ним уже не було. Проте
я проводив багато часу з мо€ю
улюбленою тiтонькою Варварою
Ханенко. Вона подарувала дйовi
чудову роботу Врубеля, на якiй
була зображена fliва Марiя, у ви-
глядi вiтража, вписаного в пiв-
коло. I_[я картина вразиJIа мене й
пробудшlа iHTepec до справжнiх
TBopiB мистецтва. TiToHbKa пока-
зала MeHi cBoi колекцii. Особли-
во мене зацiкавили iкони рiзних
епох, якi вона збирала по всiй
Pocii, часто HaBiTb потай вiд свого
чоловiка, який уважав колекцi-
онування святих ликiв непри-
пустимим, ба HaBiTb грiховним.
Я був зачарований тонкiстю й
вишуканiстю золотих скiфських
прикрас, oKpeMi з яких, за сло-
вами Варвари, були виготовленi понад двi тисячi poKiB тому!
Напевно, саме тодi я вперше вИчув TaKi поцпкнi емоцii, KoTpi
розбудили в MeHi потяг до прекрасного, до колекцiонування
TBopiB мистецтва, чим займався ще мiй батько IBaH, великий
знавець i збирач живопису. Вiдтак любов до мистецтва я пронiс
крiзь усе свое життя.

Пам'ятаю також, як з нагоди цього ювiлею славетнi гро-
мадяни Киева зiбралися на церемонiю, присвячену дiдусевi:
вулицю Олексiiвську, на якiй проживаJlи i BiH, i бiльшiсть на-
шлlх родичiв, офiцiйно перейменрiши в Терещенкiвську. (Знач-
но пiзнiше, пiсля розв.л.тц/ Радянського Союзу, у \994 роцi, цт
тиха й затишна киiвська вулиlJfl здобула свою колишню назву
i зберiгае ii й понинi у пам'ять про <великих Терещенкiв,,, що
жwIи тут на зламi столiть i подарували цiй маленькiй вуличцi
так багато прекрасних будинкiв.)

Щей буlний день народження) на якому я у cBoi дванад-
цять poKiB представляв хворого батька, котрий би не пере-

Нiкола Терещенко
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Hic зимовоi подорожi, залишив
у моiй пам'ятi захопленi й у
той же час тривожнi спогади.
Яка безлiч людей виражала
повагу та любов мо€му дйовi,
несла йому подарунки з ycix
куточкiв Росiйськоi iмперii! А
дiд, якого Bci шанобливо й по-
дружньому називали "старий
Нiкола,,, б}в уже дрке лiтньою
людиною, його брати померли,
його син - мiй батько, тяжко
xBopiB i майбутнiNI спадко€мцем
мав стати онук... Чи не завiDк-
кою виrIвиться для мене така
ноша?

_4_
Перший грiм у мо€му жит-

Ti вдарив, коли MeHi виповни-
лося лише шiстнадцять poKiB.

Усупереч усталеним правиJIам у сiчнi 1903 року вся родина
повернулася до Киева на святкуванrrя Рiздва. Наш дИусь Нiкола
сильно змарнiв i за п'ять poKiB пiсля кончини cBoei дружини
Пелагеi передчував близький кiнець. Нам хотйося в це, як ми
Bci розумйи, останн€ в його життi Рiздво бути поруч iз ним. Але
ми до ocTaHHboi митi не знали, чи поцемо, бо батько почував
себе дрке погано; хвороба, що пiдточувала його багато poKiB,
вступала в завершальну фазу. Батько вирiшив не iхати, але за-
боронив MaTepi залишатися поряд iз ним, заприсягнувшись ii
дочекатися. Моя мати, сестри, брат i явtдбулидо Киева. Я знав,
що це останне Рiздво не тiльки мого дiда, а й, найiмовiрнiше,
мого батька.

Я довго буду пам'ятати те сумне Рiздво. Щiд, якпй наполiг
на тому, щоб пiцвестися з лiжка й пiти на вiдправу, а потiм
розговiтися за столом разом iз нами, перетворився на зовсiм
маленьк% майже безтйесну icToTy. BiH вiдчував радiсть як вiд

I.H. Тер ещенко. Порmр еm робоmч
М.!,.Кузнецова
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цiеi нашоi ocTaHHboi зустрiчi, так i вiд думки - а BiH бр глибо-
ко набожною людиною, - що незабаром зустрiнеться зi своею
вiчно коханою дружиною i зможе там, нагорi, клопотати за
нас. Але ця його радiсть нам, звичайно, передатися не могла.
Моя мати, засмщена вй'iздом i стурбована здоров'ям батька,
перебувала в похм)lрому cTaHi. HaBiTb дiти, може, через те, що
вже подорослiшали, а може, пiд впливом загального сумного
настрою вже бiльше не бiгали навколо ялинки бiля пИнiжжя
сходiв.

Найболiснiшою подiею для мене була зустрiч вiч-на-вiч iз
дйом. У той день пiсля обИу BiH запросив мене побути з ним
дещо довше i завiв мову про те, що BiH бачить у MeHi i продо-
вжувача справи промисловоi iмперiI Терещенкiв, i спадкоемця
родинних доброчинних традицiй. Потiм ознайомив мене зi
змiстом свого заповiry, що вже за кйька тижнiв перетворить
мене на одного з найбагатших спадкоемцiв на IuIaHeTi. Тягар,
що лiг тодi на Moi гrлечi, позбавив мене будь-якоi радостi й
змусив раптом усвiдомитй, що я став дорослим, не досягши ще
й сiмнадцяти poKiB.

Наступного дня, коли я все ще вагався, запитуючи себе, чи
готовий я до TaKoi вiдповiдальностi, мiй дiд зarкалав, щоб у його
присутностi зiбралася чоловiча половина родини. BiH скликав
нас до свого кабiнету. Поруч iз ним сiли Олексаrцр, молодший
брат мого батька IBaHa, i Богдан Ханенко, чоловiк тiтоньки Вар-
вари, що був управителем ltуItрових заводiв, а також завзятим
колекцiонером. Серйознi питання обговорювали вчотирьох.
Малося на 5rвазi, що мiй батько вже не жрuIець на бiлому cBiTi,
i вперше моя мати не брала yracTi у такiй важливiй родиннiй
нарадi. Вiдсутнiсть на нiй батькiв була для мене важким ви-
пробуванням, але я розумiв, що вiдтепер так буде завжди. Мiй
дiд, глава нашоi родини й одноособовий господар величезноi
промисловоi iмперii, що носиJIа його iм'я, вiдходив у вiчнiсть,
а мiй батько не мiг його заступити. 3 неабияким хвилюванням
я вiдчував на cBoix плечах важкий тягар вiдповiдальностi й
мимоволi запитував себе, чи аж TaKi вже Moi плечi широкi й
сильнi задля нього.
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На щастя, Олек-
сандр Терещенко i
Богдан Ханенко мiцно
тримали в руках ро-
динну справу. I руки
цi були цiлком надiйнi.
На цiй родиннiй нара-
дi було вирiшено, що я
продовжу свою ocBiTy,
при цьомумене будугь
залгIати до ухвален-
ня рiшень з ycix стра-
тегiчних питань, але
поточне керування
справами i доброчин-
ною дiяльнiстю здiй-
снюватимуть Moi дядь-
ки Олександр i Богдан
щонайменше до мого
повнолiття.

flядько в той час
був зайнятий зведен-
ням будинку на iншо-
му кiнцi Терещенкiв-
cbKoi вулицi, на про-
тLиежному боцi парку,
що простягався вздовж

родинноi забудови. Перший поверх i просторi, по-сгIасному
обладнанi пiдвали з великими броньованими сейфами, при-
везеними зi Швейцарii, i HaBiTb першими лiфтами i першою в
YKpaiHi телефонною лiнiею були призначенi для конторських
примiщень Товариства родини Терещенкiв, А в просторому й
елегантному киiвському будинку, що залишав MeHi дiдусь, IuIa-
нували, доки я там не живу, вiдкрити виставку бйьшоi частини
картин з колекцiй дiда i батька.

Пiсля цiеi родинноi наради, я вже нiколи не буду дивитися
на цей будинок очима дитини. Протягом кйькох днiв закiн-

БоzOан Ханенко
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IdiОВЪ. к"р"мшGм улццЕ.
KieV. Rче кдr

Буduнок Олексонdро Нiколовччо, Терещенка (нuнi - ,Ц,ержавна наукова
JулеОччна бiблiоmека YKpo[Hu). Кutв. Почаmок ХХ сmолimmя,

чиJIося мое дитинство, я пролетiв над юнiстю i вiдразу подо-
рослiшав.

Ми не поверIIулися до Францii вИразу пiсля росiйського
Нового року, як paнime планували. Здоров'я мого дiда швидко
погiрпryвzйося, i смерть застчuIа Його в лiжку 19 сiчня 190З року.
Його кончина сповниJIа нашi серщI глибоким болем, хоча ми до
Hei готувались i чекали на неi вже кiлька тижнiв. flля мене це
була катастрофа. Як я бажав знову стати дитиною, яку батьки
завжди утiшать у важку хвиJIину. А замiсть цього в одну мить
перетворився на спадко€мця, змушеного примiряти на себе
одяг свого дiда, i вiд мене Bci чекали на маЙбутню пiдтримку,
тодi як сам я почувався розгубленим, i не було поруr батька,
щоб змiцнити мiй дрi.

Безлiчлюдей бажали провести в останню ггуть тйо могодiда.
I-{epeMoHй прощання тйьки в Киевi тривала без перерви два
днi. Але вИдати посмертну шану Нiколi Терещенку хотйи жителi
Глухова, а також багатьох iнших сй i мiстечок у Чернiгiвськiй,
Харкiвськiй i Курськiй губернйх. Аби уникнути тлiння тйа пй

-,i
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час цих довгих церемонlи
i перевезення з Киева до
Глухова на вiдстань понад
триста кiлометрiв виго-
товили дерев'яну труну з
великим скляним BiKHoM
зверху, крiзь яке можна
було кинути прощаль-
ний погляд на небiжчи-
ка. Пiсля закiнчення Bcix
прощальних церемонiй

цю дерев'яну труну помiстили в металевий саркофаг i похова-
ли у родинному склепi, який Нiкола велiв збудрати в пiдвалi
TpboxaHacTaciiBcbKoi церкви, де на нього чекiulи батьки, Артемiй
i €фросинiя, брат Федiр, а головЕе - дружина Пелагея.

Нiкола Арmемiil,овчч Тереtценко в mрунi

Багато хто висловлював стурбова-
HicTb тим, що тiло почне розкладатись
i не витрима€ п'яти днiв, потрiбних рlя

Р о )uHHuti сюtеп Тер ещенкiв
do револtоцit 1917 року. Глухiв

l"
r tt

i

Маеtша poduHu
Тереtценкiв cbozodHi.

Глухiв
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прощання з ним ycix охочих. Однак пiсля ексгумацii тiла у
BepecHi 200З року, тобто piBHo за сто poKiB пiсля похованЕя,
з'ясуеться, що воно дивним чином уникло тлiну, збереглися
HaBiTb зовсiм сивi борода, вуса i волосся! Очевидно, стерти
спогади, залишенi пiсля довгого життя Нiколою Артемiйовичем
Терещенком, неспроможнi aHi час, aHi Bci зусилля радянськоi
влади, яка протягом майже сiмдесяти п'яти poKiB намагzulася
подати його доброчинну дiяльнiсть як прояв пересiчного па-
терналiзму з боку великого капiталу. I сьогоднi, бiльш нiж за
сто poKiB пiсля cMepTi, досягнення його життя живi в спогадах
багатьох украiнцiв i росiян, вони так само добре збереженi, як
i його тйо у священнiй землi Украiни.

Спробуемо ж простежити найважливiшi вiхи життя Нiколи
Артемiйовича Терещенка i зрозумiти, чому його особистiсть
справI,иа такий помiтний вIuIив на епоху, чомудопомогла стйь-
ком украiнцям пережити похмурий перiод радянськоi зими i
чому вона до сьогоднi залишаеться взiрцем для наслiдувантrя.
Таким самим взiрцем, яким дИ завжди бу, дп, мене, юного
Михайла Iвановича Терещенка.

_5-
Нiкола Артемiйович Терещенко народився в Глрrовi 14 жовт-

ня 1819 року, невдовзi пiсля поверЕеннrI його батька Артемiя
з антинаполеонiвськоого походу i менше року пiсля його одру-
ження з €фросинiею Григорiвною Стеслявською. Одружившись,
Артемiй залишив сво€ маленьке село Лiкоть (сьогоднi воно
опинлuIося на територii Pocii) i оселився в двадцяти кйоме-
трах на захiд, в iсторичнiй столицi гетьманськоi Украiни в
L7L2-L7З4 poкrx, звiдки походиJIа його дружина.

Дiдiв батько Артемiй Якович Терещенко, син чернiгiвсько-
го козака, народився в 7794 роцi. У 1815 роцi, коли хлопцевi
виповнився двадцять один piK, його призвали на вiйськову
стгуясбу i вiдправили на боротьбу з французькими загарбниками.
Щоб пiдтримати бойовий дух козацтва росiйський iмператор
пообiцяв вiддати руку сво€i дочки, великоi княжни, козаку,
якиЙ принесе йому голову Наполеона. I Bci козаки як один з
молодечою вiдчайдушнiстю та вiдйагою кинулися в бiй, що
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довiв ix... аж до самого Парижа. Але незабаром полк, в якому
сл}Dкив Артемiй, надто неспокiйний i непокiрний, отримав наказ
розквартируватися поза межами французькоi столицi. Кйька
мiсяцiв Артемiй i його товаришi козаки перебували неподалiк
вй мiстечка Бове, де на родючих Грунтах долини Брi цукровi
бlряки росли так само добре, як i на чорноземах його рiдноi
Украiни. У цей самий час тривала блокада, яку англiйцi оголо-
сили Францii, перешкоджаючи постачанню тростинового цукру
з Антильських ocTpoBiB. I один з Наполеонових гlirанiв rтолягав
у TiM, щоб налагоди"lи виробництво ц}т{ру з буряку. Французи з
ентузiазмом взяJIися втiлювати в життя цей державний Tr:raH, i

ВiOкрumm-ч пLм'яmнцко Н.А. Терещенка в Глуховi 2З серпня 19О9 року.
Пi0 чос революцii, у 1918 роцi, пам'яmнuк було зруilновано
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на пiвночi Францii поч.lлася розбудова цiеi стратегiчно важливоi
галузi виробництва.

Артемiй вирiшив скористатися cBoiM перебранtulм на око-
лицях Парижа для вивчення французькоi мови. KpiM того, BiH
зблизився з групою молодих гIених, що працювали над проб-
лемою виробництва цукру з буряку в Унiверситетi Бове пiд
керiвництвом Жана-Батиста Сея, i опанував yci тонкощi цього
процесу. tsiн був у захватi й одразу зрозумiв, що якби виробни-
цтво бурякового цукру налагодити на його батькiвщинi, де виро-
щували так багато недорогого й високоякiсного буряlсу, це могло
б стати одним з етапiв боротьби з голодом, який нiяк не вдава-

4 М Терещенко



ApmeMiil Яковчч !ружuна Арmемiя
TepeuleHKo - Тереtценка €фросuнiя

зосновнuк знqпьенumоt Грuzорiвно, в diвоцmвi
ёцна,сmit Сmеслявськq.

лося подолати. Артемiй
вивчив yci матерiали, до
яких мав доступ, зiбрав
максимум iнформацii
щодо екстракцii цукру з
бурrr.у i застановився ви-
користати цi знання на
практицi, тiльки-но по-
вернеться до Украiни.

У 1816 роцi армiя На-
полеона була остаточно
розбита, а самого iмпе-
ратора вiдправили у ви-
гнанЕя на ocTpiB Святоi
€лени. Вiйна нарештi
закiнчилась, i полк Ар-
темiя вtдрядили додому.
На батькiвщинi в Артемй
як у справжнього козака
з майна був один лише
KiHb, ToMyBiH не мав змо-
ги вiдразу взятися до ре-
алiзацii cBoix гlланiв.

Незабаром пiсля при-
буття на батькiвщину Артемiй познайомився з €фросинiею,
молодою дочкою глlпriвського купця, i запропонував iй стати
його дружиною. Весi-тulя вiдбулося 15 сiчня 1819 року. ВИ цьо-
го шлюбу 14 жовттrя того ж року Еародився iхнiй перший син
Нiкола. Майже дванадцять poKiB Нiкола залишався €диною
дитиною в ciM'i, оскйьки жиJIо подрркжя скромно, а Артемiй
вирiтшив заощаджувати грошi з ycix cBoix заробiткiв, щоб рано
чи пiзно побудувати свiй, украiнський, цукровий завод. Нiкола
змушений був дуже рано почати працювати, щоб допомогти
батьковi в здiйсненнi його гulанiв.

У КХ столiттi Глухiв був найбiльшим зерновим ринком
Малоросii - саме так наqивали YKpaiHy в часи, коли вона
входила до складу Росiйськоi iмперii. Звiдси зручно було поста-
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Сmорuй Глухiв

чати товари до Киева, що шв}цко зростав, i до нових MicT, якi
iмператриця Катерина II вирiциJIа заснувати на пiвднi iмперii
й уздовж Чорноморського узбережжя: Одеси (яка згодом стане
найбiльш багатолюдним MicToM Украiни), Миколаева, Херсона,
Катеринослава (сьогоднi flнiпропетровськ) i Фlизаветграда (сьо-
годнi Кiровоградl який колись дiстав назву (мzulенький Париж").
flовжелезнi обози, зазвичай запряженi волами, завантаженi
зерном, iшли в напрямку цих пiвденних мiсц а поверталися з
BaHTzDKeM чорноморських ToBapiB, зокрема солi та риби. Ilих
торговцiв-мандрiвникiв називали чуI!(аками.

На пiвночi Украiни енергiйний Артемiй, якому допомагав
молодий син, невдовзi став одним iз найпомiтнiших чумакiв.
Почавши з дрiбноi мiсцевоi торгiвлi з рrIного вiзка, незабаром
BiH уже споряджав численнi обози, що регуJuIрно вiдправляJIися
на пiвдень. BiH бр надзвичайно завзятий i здобув репутацiю
надiйного та чесного партнера. Його вантажi завжди доходиJIи
до мiсця призначення, попри негоду i небезпеки, що чигали на
них у дорозi.

Правою рукою Артемiя зzulишався син Нiкола. Такий само
побожний, як i його батько, BciMa шанований,у трrдlуrть poKiB
BiH був обраний спiвгромадянами мiським головою. Саме BiH
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Панор ам,а пiв d енно - сrodноi чосmuнч Глухо ва.
Brrd iз ёзвiнuцi Троiцькоzо собору. Поча,mок ХХ сmолimmя

вигадав дiевий спосiб, який дав могутнiй поштовх справi його
батька: торгiвля в кредит. BiH запропонував гарну цiну вироб-
никам продукцii, якi приiжджали продавати ii на мiсцевому
ярмарку, але з умовою вiдтермiнуъання IuIати до того часу, коли
повернеться обоз. Ще давало змогу десятикратно збiльшити обiг.
Однак для такого штибу угод неодмiнною у]чIовою й запорукою
успiху е непорушнiсть даного слова. А оскiльки слово батько i
син не порушуваJIи нiколи, прiзвище Терещенко незабаром cTzulo
в усiЙ безкраiЙ РосiЙськiй iмперii синонiмом слова (гарант> як
для продавцiв, так i для покупцiв.

У 1В5З роцi почалася Кримська вiйна, I]ap Мико;та I зму-
rпений був тримати експедицiйний корпус росiйськоi apMii в
складних умовах Кримського пiвострсlва, що перебував у ру-
ках султана, Цар знав, що росiйськi tsояки погано пiдготовленi
до боiв у гористiй мiсцевостi, на пастушачих стежках Криму,
де так легко потрапити в засiдку. I_iiнlzючи репlтацiю Артеплiя
Терещенка i знаючи його як завзятого, вольовог0 i вiдданого
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старого козака, який до того ж добре вивчив маршрути cBoix
KapaBaHiB на пiвднi держави, цар доруча€ чумаковi Терещенку
постачання кримського контингенry росiйських вiйськ хлiбом
i дровами. Вйомо, що за будь-яких складних умов i поганоi
погоди росiйська армiя, хоч би де вона перебрала, жодного
разу не зaшишLиася без продовольства i TeIuIa за Bci три роки,
поки тривала вiйна, зокрема протягом тяжких днiв облоги
севастополя.

Наприкiнцi вiйни цар Олексаrцр II, що заступив на престолi
свого батька, вргIив Артемiю в подяку чималу суму грошей.
KpiM того, пiвденнi MicTa безупинно зростали i родиннi обози
доставляJIи до нових метрополiй на узбережжi дедалi бйьше
хлiба, а до Киева й iнших пiвнiчних MicT - сйь iз пiвденно-
схйних поrсrrадiв i рибуАзовського та Чорного MopiB. У 1855 роцi
чумаки Терещенки з Глухова мали солiдну, надiйну справи що
процвiтала, i HaBiTb придбали й розробляли власнi солянi шах-
ти в районi мiстечка Бахплут (нинi - ApTeMiBcbK). Родовище
Артемй згодом стане найбагатшим у цьому соляному Mopi на
пiвденному сходi Украiни: на шахтах Терещенкiв у 1916 роцi
буде видdбуто близько двох мйьйонiв пудiв солi. Отож, шахта
ввiйшла до десятки найважливiших соJIяних шахт того часу.
(Шахти Терещенкiв згодом дiстали назву <шЁlхти Свердловаrr,
вони розроб.пяються i сьогоднi, на початку Юfl столiття.)

Усе це дозволиJIо Артемiю нарештi почати реалiзацiю cBoix
амбiтних гvlанiв. Першi чималi кошти, заробленi родиною, було
витрачено на вiдновлення cTapoi дерев'яноi TpboxaHacTaciiBcbKoi
церкви, що веJIично здiймалася над MicToM. Артемiй був ii ци-
вiльним K}ipaTopoм i вже з 1846 року опiкувався ii утриманrrям
i ремонтом. BiH також розширив доброчинну дiяльнiсть i в
1856 роцi подарував рiдному MicTy шкоJry для дiтей.

Поблизу цiеi cTapoi церкви родина придбала дiлянку зепшi,
на якiй у 1В55 роцi розпочалося спорудження добротного дво-
поверхового будинку, що височiв над долиною. У його дворових
спорудах могли розмiщуватися обози, якi готувалися до далекоi
подорожi. Артемiй був дуrке охочий до технiчних нововведень.
Тому BiH установив у будинку параднi сходи - першi чавуннi
сходи в усiй YKpaiHi, ix прикрашали морди левiв - символи й
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Украiни, й родуТерещенкiв. Згодом цi символи будть з'яв.цятися
в оздобленнi ycix родових будинкiв i стануть елементом фамiль-
ного герба. А пiзнiше Bci родиннi цукровi заводи обладнають
чавунними сходами, тривкими й стiйкими до частих у той час
пожеж.

Тр ьоханастпасiiвськс церкв о,
Глуiв



Артемiй був дrже набожною людиною, тож наполiг на тому,
щоб найгарнiша KiMHaTa будинку, з якоi вiдкривався чарiвний
кра€вI,ц на мальовничi околицi, була пристосована пiддомашню
кашIичку. Пiс"пя остаточноi реконструкцii TpboxaHacTaciiBcbKoi
церкви прориJIи HaBiTb пИземний хiд, який давав змогу в будь-
який час i за будь-якоi погоди потрапити з домудо крипти храму,

БуOuнок А.Я.Терещенка в Глуховi (HuHi - Iнсmumуm луб'янtlх кульmур)

Лев, що прuкрашае схоdu, -сlLмвол р о 0у Тер ещенкiв

Пораdнi cxodu буёuнку -перui чавуннi cxodu в YKpotHi



де пiзнiше буде обладнаний склеп родини Терещенкiв. Вiдомо,
що Артемiй, так само як i Нiкола, прокидався засвiтла i починав
свiй день о четвертiй годинi ранку молитвою в церквi.

Iншим капiталовкладенням, що було вкрай дорогим серцю
Артемiя, стало будiвництво неподалiк Глухова першоi родинноi
цукроварнi. У 1В55 роцi BiH почав зведення цукрового заводу у
Воронежi (селище в CyrvrcbKiй областi), у тридцятьох кiлометрах
на пiвнiчний захiд, по сусiдству iз залiзницею Киiв - Москва,
що якраз }ъодилася в ексIuIуатацiю.

Коштом родини HaBiTb побудували вокзtul у Воронежi (BiH
ма€ сьогоднi свою колишню назву 

- 
станцiя <Терещенська,,),

на якому збирали та сортували цукровийбуряк, що надходив зi
Bcix родючих земель цього регiону, вiд КролевцJI на пiвденному
заходi до Глухова на пiвденному сходi. I-{e починання митте-
во увiнчалося успiхом. 3авдяки органiзаторським здiбностям
Нiколи все було iдеально продумано, а матерiально-технiчне
постачання працювало бездоганно. Пiдвезення буряку, вапна,
вугi_rгrя з flонбасу, дров iз сусiднiх лiсiв було чiтко налагоджене
i здiйснювалося безперебiйно. Коштом родини Терещенкiв були
прокладенi залiзничнi колii, а для полiпшення зв'язку - про-
тягненi телеграфнi мережi спершу мiж будинком у Глуховi та
цукровим заводом у Воронежi, а згодом i до рафiнадного заводу
в Хуторi-Михайлiв ському.

На Bcix заводах Терещенкiв дrже поважно ставиJIися до умов
працi робiтникiв i слркбовцiв. Родина кожного робiтника мала
окреме житло з господарськими будiвлями. Була також лазня.
3авод щодня забезпечував людей дровами, водою i продуктами
харчуванrш, а худобу 

- фуракем. Сщокбовцям заводу надаваJIи-
ся KoHi й екiпажi. Працювали також лiкарня, медпункт, аптека,
тобто забезпечувалося все потрiбне для лiкування майстрiв
i робiтникiв заводу, а також мешканцiв сусiднiх сЙ. У школi,
витрати на уIримання якоi Hic винятково завод, навчали дiтей
працiвникiв заводу й навколишнiх жителiв.

Родинне пiдприемство Терещенкiв незабаром перетворLиося
на потJDкне сйьськогосподарське виробництво, яке займалося
вирощуванням i продажем зернових, заготiвлею лiсу, а також
розпочинало промислове осво€ннJI цукроварiння та рафiнацii
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цукру з буряку. Вже тодi робота на будь-якiй посадi на пiдпри-
eMcTBi, KepoBaHoMyApTeMieM i Нiколою (робота в Терещенкiв!),
гарантувала вИмiннi умови працi, була бажаною i почесною.

Увiвши в дiю перший завод iз виробництва цукру-пiску у
Воронежi, Артемiй вирiшив реорганiзувати свiй старий мае-
ток у Хуторi-Михай.пiвськом11 придбаний ще в 1В35 роцi, який
лежав у сорока кiлометрах на пiвнiчний схiд уздовж Tiei ж
лiнii залiзницi Киiв-Воронiж-Москва. Там побудували вок-
зал "Хрiр-Михайлiвськийu, а родинне пiдприемство почало
вкладати грошi в спорудженЕя вузькоколiйок ддlя постачання
заводiв сировиною з родючих земель на пiвдень вИ головноi
магiстрмi, зокрема гiлки Ворожба - TboTKiHo - Середина-Буда.
Ще, KpiM того, дzulо змоry органiзувати залiзничне сполг{ення з
м€uIеньким селом Лiкоть, де народився Артемiй, а також гйки
Воронiж-Глухiв-Шалигине, яка споrryчшrа Глухiв iз великою
магiстра-lшю IfuiB - Москва.

Отже, систему сйьськогосподарського виробництва зага-
лом створено. Щукровий буряк вироцryваJIи на родючих земJuIх
пiвдня в околицях MicTa Суми, а переробляли на заводах, роз-
ташованих уздовж залiзничноi гйки ltиiв - Москва, що про-
ходиJIа пiвнiчнiше. Мiж цими районами тяглася цiла мережа
комунiкацiй: залiзничнi гiлки, дороги й телеграфнi лiнii, яка
була створена та фiнансралася виtulтково родинним пiдпри-
емством Терещенкiв.

Невдовзi ефективна система виробництва та переробки
забезпечшrа процвiтання цукрових заводiв Терещенкiв. Осво-
ювалися HoBi зони зепътlеробства та переробки на територii
сьогоднiшнiх Украiни i Pocii, уздовж залiзницi, що з'едrryвала
великий киiвський регiон iз Москвою та проходиJIа через Орел
i Курськ. flля розширення cBoei iмперii Терещенки придбми в
Ганни Свинiноi, дочки кЕязя Миколи Мещерського, сiльськогос-
подарськi маетки "Сryденецьо i.,Панки>, розташованi на пiвднi
Могrальовськоi ryбернiI (нинi Республiка Бе-парусь). На цих зем-
лях вони побудувми цукровий завод "Миколаiвка" i проклали
залiзничну гiлку, що зв'язала цi маетки на пiвночi Украiни.

Пiсля проведенЕя в Росiйськiй iмперii в 1861 роцi аграрноi
реформи батько i син Терещенки дiстали змогу орендувати ве-
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ликi землеволодiння, що належали росiЙським аристократам,
на яких уже була налагоджена робота цукрових i рафiнадних
заводiв. Так, князь Барятинський здав Терещенку в оренду cBoi
чукровi заводи в Шалигиному (пiвденнiше Гл5пrова) i Крупецi
(поблизу Лiктя й менш нiж у тридцятьох кiлометрах на схiд
вiд Шалигиного), що лежzши у Путивльському повiтi KypcbKoi
губернii. Кйька заводiв, що належали земJIевласникам Левчiну,
графу Рiбоп'еру, а такояt генераJIовi князю Кочубею, що були
переданi Терещенку, лежzulи в родючому сйьськогосподарському
районi пiвденнiше, мiж Путивлем i Суплами. I_{e були, зокрема,
цукровий завод у Поповiй Слободi трохи на захiд вiд MicTa
Буринь i цукровий завод у TboTKiHo в кйькох кйометрах вiд
багатих чорноземiв Пiскiв, Ворожби i Бiлопйля, надзвичайно
перспективних для вирощування буряку. Мiрою збiльшення
кйькостi пiдприемств Терещенкiв зазвичай розширювалася
мережа залiзничних колiй, потрiбних для пiдвозу сировини,
постачання готовоi продукцii та спол}чення мiж цукровими i
рафiнадними заводами. При цьому Нiкола нiчого не залишав
поза сво€ю увагою й наполегливо застосовував своi неабиякi
органiзацiйнi таланти.

У 1865 роцi Артемiй i Нiкола придбали в графа Олексатцра
Iвановича Рiбоп'ера (до речi, нащадка перукаря Катерини II) ма-
нуфактуру з вироблення тканин у мiстечку Глушково (сьогоднi
воIIо розташоване на територii Pocii, у Курськiй областi, поблизу
украiнського кордону), що переживала лихолiття. Щя мануфак-
тура, створена Петром I з метою виготовлення обмундирування
для росiйськоi apMii i флоту, якою тривалий час, до 1858 року,
керували генерал-аншеф граф Павло Сергiйович Потьомкiн, а
потiм його вдова, була найбйьшим центром ткацтва не лише
в Pocii, а й у всiй €вропi! Вона охоIuIювала сорок BiciM тисяч
десятин (приблизно п'ятдесят п'ять тисяч гектарiв) пасовищ,
на яких розводили головно овець для одержання вовни, ро3-
киданих помiж двадцяти двох MicT i поселень мiж Рильськом
(сьогоднi це росiйське MicTo) i Путивлем. На мануфактlрi пра-
цювало понад двадцять тисяч робiтникiв. Обсяг ii рiчноi про-
дукцii перевищував ciMcoT тисяч аршинiв (близько п'ятисот
тисяч MeTpiB) iз загального обсягу продукцii, що становив два
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мiльйони п'ятсот тисяч аршrинiв (6лизько мiльйона восьмисот
тисяч MeTpiB), тобто пOнад чверть Bciei текстильно1 продутсцii
Росiйськоi iмперiТ!

Але за uфеодального" керiвництва графа Рiбоп'ера фабрика
ледве дихала" Коли Терещенки перебрали на себе управлiння
мануфактурою, помiтно покращршись ii економiчнi умови, це до-
зволиJIо повнiстю оновити виробниrцтво, Yci ткацькi верстати за-
мiнили, а все виробниче устаткування модернiзlъачи. KpiM того,

застосувчUIи HOBl

джерела енергii
та перенавчили
пращiвникiв. Усе
це дало змогу
значно пiдви-
щити обсяги
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IlstKpoBttit завоё у селi Велuкi Коровtlнцi, заснованuй
Нiколою АрrпемiЙо вччелl TepeuL,eHKoM. Почаmок ХХ сmолimmя
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виробництва якiсноi продукцii, через що фабрика спромоглася
перебороти кризу. Водночас полiпшиlrися соцiальнi умови: для
робiтникiв i ixHix родин побудували школи, лiкарнi, житло.

Незабаром контора в Глуховi стала затiсною для TaKoi ак-
тивноi дiяльностi, яку здiйснювали батько i син Терещенки, i не
надто зрr{ною для звЪзкiв з iноземними клiентами. iхнiй цукор
продавався вже не тiльки в далекому росiйському Сибiр9 а i в
Афганiстанi, ба HaBiTb Китаi. Глушковськi тканини цiнувалися в
Лондонi та Парижi. Отже, виникла потреба перенести контору
до великого MicTa, щоб спростити контакти iз зарубiжжям: на
пiвночi це була Москва, на пiвднi - Киiв.

У 1870 роцi сiмдесятишестлuliтнiй Артемiй Терещенко надав
право зробити цей вибiр дiтям. BiH пропрацював невтомно i з
ентузiазмом усе свое життя i дiстав прiзвисько "Карбованець".
BiH здiйснив мрiю cBoei юностi, налагодив в YKpaiHi виробниц-
тво бурякового цукру й у такий спосiб зробив свiй внесок у
боротьбу з голодом. При цьому Артемiй завжди вИводив значну
частиЕу cBoix доходiв на миJIосердя i доброчиннiсть, як того
й вимагала православна Bipa, що осiняла кожен його вчинок,
кожне рiшення.

YTiM, офiцiйне визнання чеснот i заслуг родини Терещенкiв
перед батькiвщиною не забаршtося. CBoiM указом вИ 12 бе-

резня 1870 року цар Олександр II дарував Артемiю Яковичу
Терещенковi дворянський титул, що мав успадковуватися за
чоловiчою лiнiею.

Спершу Олександр II xoTiB дарувати його Нiколi Артемiйо-
вичу з огляду на його бездоганну дйову репутацiю i доброчинну
дiяльнiсть. Але Нiкола зробив усе, щоб цей титул iз правом
спадкування за чоловiчою лiнiею дiстав саме його батько. 3адля
цього Нiкола HaBiB формальну причину, буцiмто BiH xoTiB, аби
його батько як засновник родинноi справи, а також його брати,
якi наполегливо допомагали йому, теж були б винагородженi.
Але не це було справжньою причиною такого клопотання. На-
справдi Нiкола був свiдомий того, що пИ час церемонii надання
дворянського титулу BiH муситиме стати на колiна перед царем
Bciei Pocii, тодi як його батько черФ свiй похптlий BiK буде вИ
цього звйьнений. Нiкола ж як представник гордого украiнського
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l роду не бажав, аби будь-

l хто з родини Терещенкiв
опускався на колiна перед
росiйським царем.

Пiсля того як Артемiй
Терещенко здобув дворян-
ський титул, девiз на гербi
родини гласив: <Прагнен-
HяIM до ryспйьноi користi,,.
На гербi був зображений
снiп yKpaiHcbKoi пшеницi
в лапi лева. Сам же герб
тримали два JIеви 

- 
най-

улюбленiший алегоричний
образ старого Артемiя i
його сина Нiколи.

flexTo з росiйськихдво-
рян був здивований поед-
нанням кольорiв, обраних

Герб poduHu Терещенкiв родиною Терещенкiв для
iхнього герба. HaBiTb девiз

"Прагненням до суспi.llьноi користi" сприЙмався в тоЙ час над-
звичайно прогресивним, а вже колiр герба - геть зовсiм ре-
волюцiйним. Уперше офiцiйний герб було виконано винятково
у жовто-блакитних тонах, тобто в кольорах, що символiзують
YKpaiHy. HaBiTb два леви з обох бокiв герба були жовто-синiми,
тiльки кольори симетрично помiняли мiсцями. У 1870 роцi
прапор Украiни ще не був жовто-блакитним, i смiливий вибtр
саме цього поеднанЕя кольорiв для фамйьного герба свiдчив не
лише про мужнiсть, а й про певну браваду. Вiдтепер Терещенки
могли вiдкри,то висловлювати все, що вважали за потрiбне, i
нiчого не боятися. Вони навчиJIися не схиJuIти голови а тримати
ii високо i бажали передати притаманне iM почуття гордостi й
власноi гiдностi BciM украiнцIм.

Пiсля згаданих вище подiй Артемiй вИч}rв, що настав час iти
Еа засJýDкений вiдпочинок. Вiдтак BiH залишиться у милому його
серцю Глуховi, а контора, що керуватиме BciMa заснованими
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ним пИприемствами, MaUIa переiхати до HoBoi штаб-квартири
в бiльше MicTo. Там же осеJuIться вiдтепер його сини. Пiсля на-
буття дворянського титули що став вiнцем yciei його кар'ери i
тшiдноi дiяльностi на пожиток батькiвщинi i спiввiтчизникам,
Артемiй скликав до себе трьох синiв. Не бажаючи дйити все
майно, яким BiH володiв, на три частини, як це було прийнято за
тих часiв, Артемiй звернувся до синiв iз пропозицiею створити
на трьох одне Товариство. flля цього BiH був ладний передати
як стартовий капiтал три мйьйони рублiв, роздйивши ix на
шiстсот номiнальних акцiй вартiстю в пЪть тисяч рублiв кожна,
аби об'еднати в спйьнiй cTpyKTypi Bci засоби виробництва, що
наJIежать родинi. Отясе, пiсля cMepTi його майно не буде роздроб-
лене i зменшене, а навпаки, щ€ збiльшиться пИ керiвництвом
Нiколи, його братiв i майбутнiх нащадкiв.

Тож у 1872 роцi було створено "Товариство цукробурякових
i рафiнадних заводiв братiв Терещенкiв у Киевi". Вiдповiдно до
волi Артемiя, у першiй cTaTTi установчого статуту родинного
Товариства йпutося про те, що вiсiмдесят вйсоткiв прибутку
родинних пiдприемств щорiчно надходитиIчtуть до Фонду Тере-
щенкiв i спрямовратипцдься на доброчиннiсть i меценатство.
I_[e побажання неухильно виконували Bci нащадки АртемЬ про-
тягом iснрання Товариства, €l}K до бйьшовицькоi революцii
191 7 року. 3авдяки Фоrцовi Терещенкiв здiйснювалася меценат-
ська дiяпьнiсть спершу в YKpaiHi, а згодом, розширившись, вона
досягла найвИдаленiших куточкiв Росiйськоi iмперii, а пам'ять
про Hei збереглась у серцях ycix украiнцiв i багатьох росiян.

Родинне ж Товариство за тридцять три роки перетвориJIося
на величезIту аграрно-промислову iмперiю, що охопрша бага-
то сфер дiяльностi. А я в шiстнадцять poKiB зненацька став ii
основним власником за заповiтом мого дйа Нiколи, що помер
19 сiчня 1903 року.

-6_
Якщо Артемiй був засновником цукровоi промисловоi гру-

пи Терещенкiв, то його старшиil спн Нiкола задовго до cMepTi
батька був ii головним творцем. BiH мав неперевершенi орга-
нiзаторськi здiбностi й репутацiю людини, що завжди тримае
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слово. Це був невтомний
трудар, який починав ро-
боту вдосвiта й призначав
зустрiчi з працiвниками
вже вiд п'ятоi години ран-
ку. BiH неухиJIьно вимагав
у всьому досконалостi й
роботи з повною вiдда-
чею. BiH володiв TiuIaHToM
передбачення, коли справа
стосувалася науки й cyrac-
них технологiй, що cTpiMKo

розвивалися за Tiei доби.
flо того ж Нiкола був зраз-
ковим головою родини: BiH
завжди намагався присвя-
чрати другу половину дня
спiлкранню зi своiми шiс-
тьома дiтьми й обожнюва-
ною дружиною Пелагеею.
Також чимало часу та сил
BiH придiляв численним до-
брочинним справам i гро-
мадським обов'язкам.

Нiкола був вiдомий

l/ _,.--,,u 7, 9---<._rr-- ---=
(/

Нiколq Арmемiйо вчч Тер ещенко

сво€ю ощадливiстю (хоча любив комфорт i на нього коштiв не
шкодрав). Ще й сьогоднi на його батькiвщинi розповiдають,
як одного разу BiH вiдмовив претендентовi на мiсце керуючого
цукровим заводом, бо той наприкiнцi спiвбесiди, яка пройшиа,
на його думки дуже вдало, дiстав iз кишенi сiрника, щоб запа-
лити сигарету, хоча в KiMHaTi горiли свiчки! Нiкола визнав це
за небачене марнотратство i вИмовив претендентовi.

Одним iз перших рiшень, яке ).rшtйив Нiкола, було переве-
дення головноi контори Товариства до Киева. У 1В70 роцi було
вирiшено розмiстити штаб-квартиру майбутнього Товариства
трьох братiв Терещенкiв у MocKBi - MicTi, що швидко розвива-
лося в той час..Що речi, деякi wIени родини залишvlnlися в цьому
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MicTi на все життя. Iхнiй прах спочива€ у каплицi-усипальницi
Терещенкiв, зведеноi в floHcbKoмy монастирi. Нiкола придбав
розкiшний будинок за номером З2 на Софiйськiй набережнiй, що
здiймався над Москва-рiкою й простягався zl]K до CiHHoi гlлощi.
Згодом BiH продасть цей будинок своему друговi й спiввiтчиз-
нику цукрозаводчику iз Сум Павловi Iвановичу Харитоненку. А
невдовзi цей особrrяк стане офiцiйною резиденцiею англiйських
послiв у Pocii. 3давалося, Терещенки остаточно влаштуваJlися
на новому мiсцi. Але наддишок розкошi й зайва метуlrrливiсть
москвичiв, а також труднощi з негнгIкою росiйською бюро-
кратичною машиною вкрай не подобалися Нiколi. Через це
незабаром BiH вирiшив повернутися до Украiни й вибрав Киiв
як новий центр для ведення родинноi справи. Киiв лежав у
центрi багатоi сiльськогосподарськоi зони й хоч був лечо про-
вiнцiйним, €uIе вже досяг певного рiвня розвитку. 3вйси можна
було легко налагодити звЪзки Товариства як з його головними
виробничими районами, так i з ринками збуту.

Родиннiй групi н€йежzulи три великих центри виробниц-
тва цукру. У Курськiй ryбернii (сьогоднi це територiя Pocii)
керiвництво було покладено на Семена i трьох його синiв (два
старших сини, Костянтин i Сергiй, народиJIися в Глуховi вИпо-
вИно в 1866-му i 1869 роцi, а третiй син, Микола, - у MocKBi
в 1871 роцi). На правому березi flнiпра (у трикутнику Жито-
мир-Вiнниця-Черкаси) виробництвом керував Федiр. I наре-
штi, за Нiколою були заrqрiтшенi зепътti, на яких, власне, й виникло
Товариство, - 

на лiвому березi.Щнiпра, на украiнських зеNLJIях

на пiвнiч i на пiвдень вiд Глрсова, у Чернiгiвськiй i Харкiвськiй
губернiях, а також у тiй захiднiй частинi KypcbKoi губернii, що
тодi перебув:uIа на територii Pocii, а сьогоднi е частиною YKpai-
ни. !ля Нiколи це була священна земJuI, його мала батькiвщина,
яку BiH не xoTiB HiKoMy зi/цавати i за яку взявся нести вiдпо-
вiдальнiсть, хоч обробляти цi зепuri було набагато складнiше,
нiж родючiшi чорноземи, що простягались пiвденнiше, уздовж
долини flнiпра (територiя його брата Федора), чи на сходi, у
Курськiй губернii (сфера господарювання брата Семена).

Киiв був обраний мiсцем, в якому буде проживати i вести
cBoi справи родина Терещенкiв. У 1872 роцi Нiкола придбав
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особняк на Бiбiковському бульварi, який складався з двох будин-
KiB. Вони були схожi на маленькi палаци в iталiйському стилi й
нмежали Павловi,Щемидову, князевi CaH-floHaTo, батько якого
перебував в Iталii (свого часу на нього була покладена мiсiя
охороняти Наполеона, в'язня на ocTpoBi Ельба). Нiкола насам-
перед об'еднав два <палаццо,, в один великий будпнок, простiр
мiж якими було перекрито i створено просторий вестибюль iз
величними колонами i чудовими мармуровими сходами, що
вели на верхнiй поверх. Цей дiм стане резиденцiею Нiколи, i
незабаром левовi голови прикрасять yci його балкони. Мине
певний час, i BiH прлцбае у вдови полковника Матковського
сусiднiй будинок за номером В, розташований нижче на тому
самому бульварi. BiH простягався дЬ наст5rпноi вулицi, що мала
у той час назву Новоелизаветинська (нинi - Пушкiнська). Там
Нiкола зведе будинок знов-таки в iталiйському стилi, вiд якого
до наших днiв залишився тiльки фриз на перетинi нинiшнiх
бульвару Тараса Шевченка i Пушкiнськоi вулицi. У ньому i роз-
мiстилася контора Товариства родини Терещенкiв.

Водночас Нiкола придбав сусiдню дi.пянку, що вiмiляла його
дiм вИ величноi будiвлi Киiвського унiверситету, заснованого в
18З4 роцi, яка простягалася до ботанiчного саду i cTogla непо-
далiк вiд нового залiзничного вокз.иу. В кiнцi цiеi дiлянки його
син IBaH побудуе згодом свiй будинок (сьогоднi - бульвар Шев-
ченка, З4), в якому я народився. Нiкола передав значну частину
придбаноi дiлянки вздовж парку перед унiверситетом сво€му
братовi Федору, щоб той, а згодом i дiти Нiколи - Варвара
(дружина Богдана Ханенка), Олександр, Ольга i €фросинiя -могли побудувати кожний по власному будинку.

Злi язики тодi подейкували, буцiмто Нiкола побудував бiля
свого киiвського будинку Володимирський собор, щоб було де
мене охрестити, а тодi школу (вона icHye й понинi), щоб я мiг
там навчатися, i нарештi, профiнансував розширення унiверси-
тету, щоб я мiг здобути там ocBiTy. Але це, звичайно ж, лише
балачки. Насправдi мене хрестчlли в Старо-Киiвськiй CTpiTeH-
ськiй церквi (вона стояла на мiсцi скверу перед Торговельною
пiulатою на вулицi Велика Житомирська i згодом була знесена),
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Кевт - KieT Б.)КmOуiрсtsя

Сmрimенська церква. в Кuевi, dе хресmtlлч Мttхаtiла Терещенка

оскiльки до дня мого хрещення собор Святого Володимира ще
не добудували.

Багато iнших пам'ятних споруд i в Кисвi, i в Глрiовi, i в
багатьох iнших MicTax Украiни та Pocii будуrь зведенi кошIтом
Фонду Терещенкiв, призначеного для фiнанс}tsаннri доброчинноi
дiя"цьностi й меценатства, якому продовжувала перераховува-
тися велика частка прибуrку промисловоi iмперii родини. Але
родина цим не обмежувалась i брала r{асть також у будiвництвi
глу<iвськоi синагоги, ба HaBiTb мусульманських шкй. Фоrц допо-
магав yciM гiдним i талановитим людям уriлювати ixHi проекти,
спрямованi на полiпшення життя суспйьства, i сприяв iхньому
розвитковi, незалежно вИ нацiональностi чи вiросповiдання. Як
i проголошував фамiльний девiз Терещенкiв - <Прагненням до
суспйьноi користi,,.

На стику столiть у Киевi з тисячi двохсот вiсiмдесятьох лiжок
для бйних i безхатченкiв понад тисячу подарувала Micry родина
Терещенкiв. Вони розташовувалися в двох солiдних будинках
спецiально для цього споруджених на Подолi, на розi вулиць
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Жiноча ziлназiя в Глуховi, побуdована кошmом Фонdу Терещенкiв

Безкошmовна лiкарttя св. €фросuнii, пофdовонq кошmоJуl ФонOу
Тереш,енкiв. Глухiв. Почаmок ХХ сmолimmя



Волоська i Хорива, а також на вулицi Басейна, за Бессарабським
ринком. ,Що того ж Нiкола побудрав у Киевi шiсть лiкарень,
серед яких Киiвська безкоштовна L[есаревича Миколи лiкарня
для чорноробiв (побудована в 1894 роцi)*.

Нiкола звик не зупинятися на досягнутому i не мав HaMipy
припиняти свою дiя_llьнiсть на пожиток суспiльства. BiH побу-
д}вав чимало лiкарень i притулкiв рIя бйних i знедолених, а
також кiлька шкiл, лiцеiв i унiверситетiв. 3-помiж них Жiночий
торговий унiверситет, якиil BiH започаткував через piK пiсля
cMepTi cBoei дружини Пелагеi, чи вiдомий Киiвський полiтехнiч-
ний iнститут, в якому i сьогоднi навчаються тисячi украiнських
студентiв. I звичайно ж, Нiкола фiнансував будiвництво бага-
тьох церков. Це не лише знаменитий Володимирський собор,
а Й церква Святого Георгiя, Миколаiвська церква, Покровська,
церква Олексаlцра Невського... I нарештi, BiH став засновником
численних музеiв, серед яких Мiський художнiй музей (нинi На-
цiональний художнiй музей Украiни)*". ].4 листопада 1902 року,
усього лише за кiлька мiсяцiв до cBoei cMepTi, коли вже бр за-
слабким, Нiкола Терещенко вiдкрив на вулицi MaKapiBcbKa, 3
(нинi - Пугачова) у Киевi притулок i шко.lry для глlпсонiмих
дiтей, що проiснувала понад шiстдесят poKiB.

Пiсля cMepTi мого дiда Нiколи 19 сiчня 1903 року, коли
MeHi було лише шiстнадцять poKiB, за його заповiтом я став

" Сьогоднi це Нацiональна дитяча спецiалiзована лiкарня "Охматдит" i
qлrасний Науково-практичний медичний центр дитячоi кардiологii i кардiохi
рургii, який здобув мiжнародну славу. Лiкарня, лiкування в якiй було й залиша-
еться безкоштовним, ряryе щорiчно тисячi дiтей, зокрема й новонароджених,
якi страждають вiд уроджених сердечних недуг. Iнiцiатором створення цього
унiкального в €вропi I]eHTpy став вiдомий украiнський дитячий кардiохiрург
[пля Миколайович €мець. За його ж iнiцiативи 20 червrrя 2009 року коштом
пересiчних киян, меценатiв, громадськостi в cKBepi на TepraTopii I]eHTpy було
встановлено бронзовий пам'ятник Нiколi Артемiйовичу Терещенку на згадку
про його добрi справи.

** Офiцiйна назва - Киiвський художньо-промисловий i науковий музей
iMeHi государя iмператора Миколи Олексаrцровича. Його вiдкриття й освя-
ченrrя вiдбулося З0 грудrя 1904 року. ВИ 1919 року пiс.ltя нацiоналiзацii музей
став називатися 1-м.Щержавним, вiд 1924-го - Всеукраiнським iсторичним
музе€м iMeHi Тараса Шевченка, вiд 1936-го - flержавним украiнським, вiд
19З9-го - flержавним музе€м украiнського мистецтва.
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Кuiвська безкошmовно Itесаревчча Мuкалч лiкорня 0лtя чорноробiв. 1894 piK.
Yaopi - Kopudop эrciночоzо вidаiлення iруреiчноzо барако, Головна буOiвля

лiкорнi, Лiворуt унuзу - кqбtнеm 0пч раdiаскопiI (перlлuil, у KueBi);
праворуч - поJ7аmо нq 74 лiжок эttiночаzа mерапевmччнаzо вiёOiлення
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Поtл'яmнuк Нiколi Терещенtgr нq mерumорii I-[енmру }umячоi карdiолоzii

i Kapdioipypzit. KutB, вул. Чорновола, 28/7

спадкоемцем величезного киiвського особняка, що належав дi-
довi, з колекцiями картин та iнших TBopiB мистецтва, а також
iз конторськими будинками, що до нього приJIягiйи. Вiдтак я
почав виконувати заповИанi MeHi обов'язки - керувати про-
мисловою iмперiею, вiдповiдальнiсть за яку я успадкував. flo
того ж я перебрав на себе розв'язання Bcix проблем нашоi ве-
ликоi родини.

Невдовзi пiсля кончини дйуся, 11 лютого 1903 року, помер
мiй батько IBaH. BiH тихо згас на своiй прекраснiй вi"плi "Mapi-
поза) на Каннських пагорбах. Батько забажав, щоб його похо-
вали у Волфиноми поруч зi cBoiM тестем, а головне - поргI з
гаряче коханою донькою Ольгою, мо€ю сестрою, що народиJIася
в 1882 роцi й померла ще дитиною. Ii смерть cтzula джерелом
тяжких щиросердих стрzDкдань дш моiх батькiв. Ii поховали
на цвинтарi нашого волфинського маетку Олексаrцрiвський
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Копiя ноOzробка Ольzч Терещенко
(HuHi зберiеаеmься в Нацiонольному музеi, pociitcbKozo мuсmецmва, KutB)

парк, над ii могиJIою схиJIився прекрасний ангел з бйого мар-
Dryру. Його зменшена копiя зберiгалася в нашому киiвському
будинкута постiЙно воскрешала в нашiЙ пам'ятi суltлно-щасливi
спогади. Отже, ми перевезли тiло мого батька до Волфиного,
щоб вiдповiдно до його волi поховати у росiйсько-украiнськiй
зепиi (нинi кордон мiж двома краiнами проходить територiею
нашого колишнього маетк% маленький цвинтар, де спочивае
батько, лежIfгь на yKpaiHcbкoмy боцi, а будинок, що належав
нам ранiше, - на росiйському). Дя Moei MaTepi, як i для Bciei
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нашоi родини, подii зими 1903 року виfIвwIися справдi вzl}кким
випробуванням.

-7 _

HaBecHi 190З року я склав ocTaHHi шкйьнi iспити в Киевi,
а восени був зарахований до Лейпцизького унiверситету, що
спецiалiзрався на економiцi та правi, - дисцишIiнах, яких я
xoTiB навчатися. Тож я вйновив cBoi поiздки залiзницею. Лейп-
циг стояв майже посерединi на шляху мого звичного маршруту,
мiж Киевом i Францiею.

Навчання у цьому стародавньому нiмецькому унiверситетi,
що був колись центром протестантизми було дуже суворим i
серйозним. MoiM головним викладачем економiчних наук був
доктор Карл Бюхер, що завiдував кафедрою статистики i на-
родного господарства ("Statistics апd National Есопоmу"), один
iз найзнанiших свiтових rIених у гаlryзi нових економiчних дис-
цигrпiн. BiH бр вiдомий насамперед завдяки своiмдослiдженням
вiдносин мiж державою, торгiвлею та промисловiстю.

Уперше я почав обмiрковрати роль держави в такiй ве-
личезнiй KpaiHi, як Росiя. Я оцiнював масштаби вiдставання
економiки Росiйськоi iмперii вiд лiбералiзованих eKoHoMiK KparH
ЗахИноi €вропи, як-от Францiя чи Нiмеччина. Завдяки отрима-
нiй спадщинi я бр, так би мовити, дiйовою особою цiеi ринко-
Boi економiки й водночас - дослИником, що вивчав проблему
в межЕж HayKoBoi роботи пiд керiвництвом професора Карла
Бюхера, тому потреба у перетвореннях ставала ця мене оче-
видною. Адже iнакше самодержавна вiдстала Росiйська iмперiя
проiснувала б недовго. Ще розумiння мiцно вкорениJIося в MeHi
ft лробудило iHTepec до полiтики. Я поставив собi за мету -знайти якнайкоротшi шляхи, що дозволять моiй KpaiHi досягти
бйьшоi вiдкритостi й прозоростi, демократизувати суспiльство,
домогтися швидкого економiчного злети внаслiдок якого пiд-
вищиться piBeHb життя людей.

Глибокi потрясiння, що сколихнули Росiю в 1905 роцi, ще
бйьше переконiии мене в потребi якнайшвидшого проведенЕя
реформ як в економiчном11 так i в полiтичному життi краiни.
Попри те, що Миколi II вдалося досягти безсумнiвного еконо-
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мiчного злету (i в цьому не останню роль зiграла робота наших
пiдприемств), у полiтичних вiдносинах його iмперiя трiщала
по Bcix швах. Пiсля поразки Pocii у вiйнi з Японiею хвиJIя на-

родного обурення докотилася не лише до Санкт-Петербурга, де
викликала кривавi сутички, а й до Bcix куточкiв великоi краiни.
HaBiTb на наших украiнських цукроварнях, де piBeHb розвитку
виробництва та соцiального забезпечення був досить високим,
назрiвав заколот. I народний бунт на кшталт Паризькоi комуни
призвiв до того, що такими маленькими провiнцiйними укра-
iнськими мiстечками, як, наприклад, Конотоп, керували тепер
MicbKi ради соцiалiстичного спрямування, що перебували в
опозицii до будь-якоi законноi влади.

У 1905-му, за два роки пiсля cMepTi мого дiда Нiколи i мого
батька IBaHa (тодi я ще здобував ocBiTy за кордоном), уся роди-
на була шокована й перебувала в розгубленостi, довiдавшись,
що понад три тисячi повсталих ceJuIH захопили й ущент роз-
громиJIи наш завод у Хуторi-Михайлiвському. flеякi з наших
вИдалених угiдь у цi бунтiвнi днi 1905 року HaBiTb потрапиJIи
до рук бандитiв. Аби захистити наш маеток у Мирнiй Полянi,
розташований неподалiк вй нашоi соляноi шахти в районi Лу-
ганська, довелося викликати на допомоry козакiв.

flедалi некерованiшими ставали заворушення та протести
робiтникiв на ткацькiй фабрицi в Глушковi. Тому мiй дядько
вирiшив позбутися цього осередку революцiйних заворушень i
продав фабрику мiжнароднiй текстильнiй фiрмi з британським
капiталом nZeifert, Rekk & Mende,,, яка одержала права воло-
дiння нею в 1906 роцi. Ще були першi й дуже cyMHi провiсники
лиховiсних подiй.

Звiсна рiч, я мав бйьш точFrу iнформацiю, що вiдрiзнялася
вiд повiдомлень офiцiйноi преси. Ще дозволяло MeHi усвiдомлю-
вати весь масштаб проблем, що нагромадилися в нашiй старiй
Pocii. Самодержавний лад спрямовував KpaiHy до катастрофи,
бйьшiсть народу його не пiдтримувала. За такого становища
саме iнтелектуальна елiта, до якоi н€uIежав i я, мала скерувати
мою KpaiHy на пиях економiчноi модернiзацii й водночас пiд-
готувати полiтичну реформу. Лекцii Бюхера й iнших професорiв
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Лейпцизького унiверситету забезпечрали мене багатим мате-
рiалом на цю тему. Я iз захогtленням вивчав рiзнi економiчнi,
соцiальнi та полiтичнi дисциплiни. KpiM того, я заглиблено
сryдiював римське i дiлове право.

3 iншого боку, перебуваючи в Лейпцизi, я спостерiгав, з
якою зверхнiстю нiмцi ставляться до решти людства. Саме в Ti
роки в моiй свйомостi зародиJIася недовiра до цiсi нацii, а по-
дмьший перебiг icTopii пiдтвердив, який я був правий. Майже
всю ту частину життя, що MeHi лишиJIася, Нiмеччина була MoiM
ворогом. Тодi я ще не мiг уявити всього того, що станеться, €UIe

вже починав здогадуватися: згодом нiмецькi амбiцii напевно ста-
новитимуть серйозну проблему для Bcix европейських народiв у
першiй половинi )О( столiття, на порозi якого ми перебрали.

HaBiTb унашiй родинi революцiйнi заколоти в Pocii 1905 potcy
не минули без наслИкiв. 3 1906 року TiToHbKa Надiя Володими-
piBHa, вдова мого дядька Федора, переiхала до Берлiна з MoiM
кузеном Федором Федоровичем i кузинами Надiею i Наталiею,
яких я д5пке любив. ii непокоiпа полiтична нестабiльнiсть у Pocii,
тому вона вирiшIаtа перебратися на певний час до Нiмеччини,
щоб саме там завершити ocBiTy cBoix дiтей, оскйьки була обi-
знана, яким корисним було для мене навчанЕя в цiй KpaiHi.
I хоча Берлiн розташований досить далеко вИ Лейпцига, iхнiй
приiзд BHic деяке пожвавлення в Moi BйbHi днi: час вiд чаry я
при€днувався до мilIенького росiйського гуртка, що збирався
в Moei тiтки в нiмецькiй столицi.

По cyTi, це був справжнiй cEuIoH, де зустрiч€ulися поважнi
люди. Спiлкування з wIенами цього елiтарного шубу, якi могли
вiльно збиратись i розмовляти вдЕшинi вИ невсипуIцого ока
iмперськоi цензури, багато чого мене навчLuIо. I-!e також дмо
MeHi змоry зiставити першi теоретичнi переконання студента
iз судженнями дорослих, якi могли порiвrтяти життя в старо-
му росiйському cBiTi й у розвинутих демократичних KpaiHax
3ахiдноi €вропи. На жаль, порiвrrяння було не на користь Moei
краiни. У Берлiнi я познайомився також з iншими, бйьш мак-
сималiстськими, теорiями можливих цulяхiв розвитку нашого
суспiльства, наприклад, з тими iдеями, що розвивав у cBoix
книгах Карл Маркс.
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Пелоzея, Мtмвilпо, €лuзовеmо, Наdiя Тереlценкч i Варвара Хqненко
(сцdumь у крiслi лiваруч) - i'[ еOuна фоmоzрафiя, ulа збереzлася

Аби удосконалити свою ocBiтy в галузi дйового права i фi-
нансових на}aк, я вирiшив завершувати навчання в Лондонi, у
Kpaiнi, що була тодi локомотивом економiчного поступу та про-
мисловоi революцii. Саме тодi я усвiдомив, що тiльки обмежена
(конституцiйна) монархiя, коли влада монарха стриму€ться
парламентом, обраним демократичним шляхом, приведе до
економiчного i соцiального прогресу в Pocii, дозволить вирiши-
ти проблеми, з якими стикнулося самодержавство. У Лондонi я
досконало опанував англiйську i здобув коло друзiв-студентiв,
що назавжди залишаться вiрними нашiй дружбi. Серед них був
i майбутнiй банкiр Ротшильд.
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Попри Bci поточнi труднощi, мiй дядько Олександр успiшно

давав раду керуванню промисловою iмперiею, що носила iм'я
Терещенкiв, на користь MeHi й iншим чJIенам родини. Однак
пiсля трьох poKiB навчання в унiверситетi MeHi кортйо засто-
сувати набутi теоретичнi знання на практицi, у конкретних
реалiях дiлового cBiTy. Ось чому влiтку 1906 року в промiжку
мiж закiнченням занять у Лейпцизi та поновленЕям заIrять у
Лоrцонi я звЕDкився вперше взяти гIасть у родинних справах.

Я вирiшив почати з джерел, iз Глухова, де наше Товариство
займалося зетчшеробством на гшощi понад шiстдесят тисяч деся-
тин (приблизно стiльки ж сьогоднiшнiх гектарiв). 3астосрання
наукового пiдходу до рiльництва сприяJIо високiй продуктивнос-
Ti чорноземiв, що простягалися на пiвдень вИ MicTa, неподалiк
Пупавля, що н:шежав вже до росiйськоi KlpcbKoi ryбернii. 3епrпi,

розташованi на пiвднi цiеi зони, мiж Буринню i Ворожбою, нав-
коло села Пiски, наприклад, обробл-втlися дедалi досконмiше,
тому систематично давали найвищi врожаi цукрового буряку.
Однак пiдвезення цього буряку до наших цукроварень у Ша-
лигиному, Воронежi чи Поповiй С.пободi, попри наявнiсть за-
лЬничних колiй, було невигИним.

Тодi ж ми викупиJIи один зi старих водяних lлurинiв на рiчцi
Сейм, за кiлька кiлометрiв од Ворожби, поблизу села TboTKiHo.
У цьому селi також стояJIа зовсiм маленька цукроварня на во-
дянiй тязi, дуже стара, яка працювЕuIа з 1861 року. Саме цукор,
вироблений на нiй, дозволив мо€му батьковi домогтися руки
Moei MaTepi на piK ралiше, нiж це шIаIIував генерал-лейтенант
Саранчев. Щукроварrrя стояJIа поблизу лiтнього ма€тку Саран-
чевих, Олександрiвського парки де мiй батько заповiдав його
поховати i до якого я теж був дуже привЪзаний. Саме тут, на
земJIях TboTKiHo, миJIих MeHi й моiй MaTepi, я й вирiшив засто-
сувати здобутi в унiверситетi знання.

Однак тiльки-но я розпочав освоювати нову для мене
справи як улiтку 1906 року жахлива пожежа знищида старий
деревЪний мJIин i ледве не зруйнувЕша все MicTo. Я без вагань
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почав уживати найенергiйнiших заходiв дJIя порятунку сиryацii,
намагаючись заспокоiти населення та захистити численнi оселi
людей, якi працювzulи на м.rrинi й на цукроварнi. фrя пiднесення
громадянського духу я HaBiTb наказав приготрати гiгантську
каструлю борщy, щоб нагодl.вати ним ycix, хто забажае. I]ей
борщ згадуватиlvгуть i сто poKiB потому.

Коли Bci Moi переживання, повЪзанi з жахливою пожежею,
ущухли, я вирiшив обернути це лихо BciM на користь. На мiсцi
старого дерев'яного буде побудовано новий цегляний паровий
млин небаченоi на той час продуктивностi. Щукровий завод,

роЗташований порlпl, буд" реконструйовано. Робiтники та слрк-
бовцi перецуть до нових цегдяних будинкiв. А також за BciMa
правилами буде обладнана пожежна частина. flля обслугову-
ванttя промисловоi зони на лiвому березi Сейму зведуть залiз-
ничний MicT, що пов'яже TboTKiHo з родючими правобережними
землями навколо Ворожби. (Залiзничний переiзд через Сейм,
що пов'язуе TboTKiHo i Ворожбу, також зберiгся до наших днiв.
Але тепер цим переiздом проходить росiйсько-украiнський кор-
дон, який з'явився в 1991 роцi. Через це продукцiя цукрового
i рафiнадного заводiв, а також мJIина, що успiшно працюють
й у }йI столiттi, може вйьно постачатися тiльки до Украiни, а
для довозу в Росiю потрiбне митне оформлення.) Нарештi, було
заплановано збудрати нову цегляну церкву, яка мала стати
бйьшою й гарнiшою за стару. Така церква, здатна вмiщрати
Bcix охочих, нарештi зЪвипась у Попово-Лежачах, де вона дiе
й понинi.

Отже, у 1908 роцi пiсля двох poKiB невпинних робiт TboTKiHo
перетворилося на найсуrаснiший агропромисловий комплекс,
зразковий як з погляду промислового оснащення, так i в соцiаль-
ному гlllанi. Розташований неподалiк маеток, Олексаrцрiвський
парк, я теж розширив i полiпшив, розбивши чудовий парк мiж
берегом рiки й сусiднiм великим озером. (Сьогоднi, сто poKiB
потому, дерева, висадженi в масний, багатий гуIчrусом чорнозем
поблизу TboTKiHo, перетворилися на величнi столiтнi дуби, що
пережиJIи вiйни i революцii. Вони свiдчать про винятковi влас-
тивостi багатих чорноземiв на кордонi мiж Украiною та Росiею,
що збереглися донинi.)
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Освячення церквч Феоdосiя Чернiziвськоео в Попово-Лежочqх.
почаmокш, сmолimmя

Щей чудовпiт будинок у центрi найродючiшого району став
MoiM улюбленим притулком на лонi природи. Мже тут народи-
лася моя матуся, тут поргI зi своею донькою Ольгою побажав
бути похований мiй батько, i все це поблизу нашоi малоi бать-
кiвщини - Глухова, де спочивали дй Нiкола, бабуся Пелагея,
прадИ i прабаба Артемiй i €фросинiя, а також мiй дядько Федiр.
Я був щасливий вiд того, що змiг внести свою лепту до технiч-
ного i соцiального розвитку цього куточка нашоi "Малоi Pocii",
що було почесним обов'язком для нашоi родини. Звичайно ж,
потреба здобути ocBiry i Moi майбутнi обов'язки щодо змiцненtrя
i розширення промисловоi iмперii Терещенкiв змупIув€uIи мене
маIцрувати BciM cBiToM, iule я завжди з незмiнним задоволенЕям
повертався перепочити й набратися cvuI до спокiйного малень-
кого cBiTy Олексаrцрiвського парку у Волфиному, омиваного
свiжими й чистими водами Сейму.
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_1_
пiсля закiнчення навчання в
Лондонi, яке збiглося з почат-
ком Moix роздумiв над полiтич-
ним майбутнiм Pocii в звЪзку iз
заворушеннями 1905 року, i пiс-
ля першого досвiду роботи на
родинному пiдприемствi в Тьот-
KiHo в 1906 роцi, piK 1907-й при-
Hic MeHi, двадцятиоднорiчному
молодику безмiрне щастя.

Насамперед я вирiшив вiд-
святкувати свое довгоочiкува-
не повнолiття в казино Монте-
Карло. Нарештi я мiг грати
на власнi грошi. I як же було
спокусливо вiдчувати, що вiд-
тепер я володiв величезним
багатством! Я грав усю нiч,
ставлячи переважно на дати
народження Moix MaTepi й ба-
бусi (саме на них MeHi завжди
буд" таланити). Пiд кiнець
ночi я сповна насолодився пе-

ремогою, змусивши найкраще
казино Монте-Карло накрити

Глава \pyza

сш'янiнllя
лшбов'lо
та tрOшшп|а

(1907_1913)
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Марzарim Ное. 1907 piK

головнии стш рулетки чор-
*.ним cyl(нoМ l оголосити, що

ресурси казино вичерпанi й
не дозволяють продовжува-
ти партiю з цим молодим
росiянином, статки якого i
воJIя до перемоги здавЕUIися
невичерпними. Звiсна рiч,
i теорй статистики профе-
сора Карла Бюхера з Лейп-
цизького унiверситету стала
MeHi в пригодi, i Moi статки
дозволяJIи зберiгати незво-
рушнiсть i спокй у будь-якiй
ситуацii, але, врештi-решц
MeHi просто вiдверто тала-
HI4JIo.

Лiто 1907 року зали-
шиться в Moix спогадах лi-
том найзахогulивiших ман-

дрiвок, найпрекраснiших вечорiв у казино на Лазурному березi
чи на Iталiйськiй Рив'ерi, а ще - лiтом перших любовних пе-

реживань. Спершу мене приваблювали жiнки старшi вiд Merre,
можливо, тому, що в казино, яке MeHi самому тiльки-тiльки
дозволиJIи вiдвiдувати, було важко зустрiти юних осiб. Однак
одного рffiу наприкiнцi лiта в Парижi Bci Moi захоплення вмить
здимiли, коли я зустрiв Маргарiт, францркенку, молодшу за
мене.

Мене i мого дядька Олександра подружжя його французь-
ких друзiв запросиJIо на вечiрку з приводу Битви KBiTiBo*, яку

* З гральними столами пов'язанi численнi легеIци i повiр'я. flo них на-
лежить i легеrца про (чорне покривалоD, котрим накритий один iз картяр-
ських столiв у Монте-Карло, який став свiдком виграшу, що ледь не розорив
казино.

** Битва KBiTiB - частина французького Kapн€lвalry, барвисте дiйство, пй
час якого з возiв-бонбонь€рок юrдають у натовп квiти; воно супроводжу€ться
музикою, феерверком i загальним пiднесенням.
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Терещенко (KpoitHiit праворуч) но cBoeJyly авmо
в Кqннах. 1910-mi poKu

влаштовували влiтку по п'ятницях на авеню Опера. 3а сусiднiм
столиком сидiла Маргарiц чия краса i свiжiсть справиJIи на
мене надзвичайне враrкення. Перше, що вп€шо MeHi в око, була
чудова бiла трояrца внизу декольте ii cyKHi. Я бр у захватi й
негайно обрав ii мiшенню cBoei пl,tльноi раги, при цьому, маю
зiзнатися, бр дещо нав'язливим. Через це вона рiзко висловиJIа
сво€ невдоволення на мою адреси образилась i пересйа так, що
опиниJIася спиIIою до нас, посц/пившись cBoiM мiсцем новому
гостю. Тодi я пiдвiвся, перепросив ii за мою безцеремонЕу по-
ведiнку i запропонував повечеряти наст}тного дня, абизtладити
непри€мне враження, яке я справив. Я сказав, що буду чекати
на Hei один, i сподiваюФ, що i вона прийде одна. Так i сталося...
Пiсля цього ми розсталися добрими друзями.

Наступного дня я мусив виiхати з Парижа до Канн, i вiд-
тепер Маргарiт щодня одержувала вiд мене чи кошик KBiTiB вiд
Лашома, чи телеграму з виrIвленЕям почуттiв, чи ще якi-небудь
знаки поваги, якi я мiг зробити на вiдстанi. Незабаром ми знову
зустрйися в Парижi й вiдтак стали нерозлг{ними коханцями.
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МолоOi закохс,нi - МtцаЙло i Mapzapim. Dа7 piK

Маргарiт обожнювала трояIци. Ми часто вiдвiдрали роза-
рiй у мiстечку Ля-Е-ле-Роз у передмiстi Парижа. На велике мое
здивуванЕя, я побачив там трояIцу <Мадам Олiмпiя Терещен-
ко". Це була унiкальна KBiTKa, така ж рожева i нiжна, як шкiра
Moei Koxaнoi, з червоними прожиJIками, що символiзують силу
нашоi любовi. Я дiзнався, що цю трояIцу в 1ВВ2 роцi створив
Луi Левек спецiально для Moei тiтоньки Олiмпiади, дружини
мого дядька Семена, в той час, коли BiH перебував у Парижi,
в особняку, збудованому ним на вулицi Галйея, 19. (Троянду

"мадам олiмпiя Терещенко> культивують до сьогоднi у розарii
департаменту Валь-де-Марн, очiкуючи, iMoBipHo, що рано чи
пiзно вона знову допоможе висловити почуття одному з на-
щадкiв родини Терещенкiв...)

У той час Французька Рив'ера була для росiйськоi ..золотоi
молодir, тихою гаванню, де можна було укритись i вiд суворого
клiмаry Санкт-Петербурга, i вiд пильного iмператорського ока.
Тут, неподалiк "Марiпози>), я зустрiв багатьох нових друзiв i де-
яких осiб, якi втulинули, безперечно, на Moi полiтичнi погляди,
що досi формралися.

YTiM, гострi полiтичнi дискусii змЪкшувалися пй вIuIивом се-
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редземноморського клiмату
i нашим заг:шьним диJIетан-
тизмом. Багато моiхдрузiв -студенти, поети, письменни-
ки, музиканти, артисти - iз
Санкт-Петербурга волiли ве-
село й безжурно проводити
час у моему товариствi пода-
лi вИ негараздiв росiйського
життя.

Ось, примiром, як газе-
та "Hic матен> висвiтлювала
одну з вечiрок на вiллi <Ма-

рiпоза":
<Терещенко обожнював

музику, як i його спiввiтчиз-
ник Апраксiн, який запро-
шував вiолончелiстiв, щоб
вони грiшидIя нього цйодо-
бово. Сп'янiвши вiд музики,
Апраксiн нерiдко намагався
вкоротити собi BiKy. Тому за
його крiслом постiйно чату-
вав слуга, ладний кинутись
i вйiбрати револьвер, якщо
хазяiн схопиться за нього
в поривi розпачу. flля того
щоб отямитися пiсля цих
музичних потрясiнь, Апрак-
ciH поглинав зiлля - сумiш
шампанського, коньячного

Yzopi - mроянOа

"Маd о"м Олiлtпiя Тер ещенко "
@ CG94/Roseraie du Vq.l-dе-Моrпе

Mttxaliлo Терещенко, Порuж.
1910-mi poKu



спирту та фiалковоi настоянки, яку спецiаJIьно дJIrI нього готував
торговець iз Грасса. Пiсля цього Апраксiн починав спiвати, бо
пiд дiею мкоголю помiтно веселiшав,,.

I_{i жвавi вечори - музичнi, поетичнi чи фiлософськi - не
вiдволiкали мене вИ подiй, що вИбувалися в Pocii. Я бр одним
iз перших, хто мав телефон з номером 3.49. Це дозволяJIо MeHi,
iнодi, щоправда, пiсля п'яти- чи шестигодинного чекання, одер-
жувати щодня Bci новини з Киева та Санкт-Петербурга.

У Монте-Карло я вИчув потяг до опери та балету. Там я
слухав багатьох великих спiвакiв, серед яких Шаляпiн, Собi-
нов, 3ельма Курц, Фелiя Литвiн, Едвiна та Баттистiнi, а також
переглянув yci найвiдомiшi й найчарiвнiшi балети. Невдовзi
прокиt{рся й мiй iHTepec до лiтератури, який ще бiльше змiцнiв
пiд час Moix частих поiздок до Санкт-Петербурга.

_2_
У столицi Петра Великого я мешкав з матiр'ю в нашому

особняку на Палацовiй набережнiй, 22, по сусiдству з моiми
родичами, Варварою i Богданом Ханенками. iхня квартира
розташовувалася в будинку за адресою Палацова набереж-
на,24. Отже, ми мешкали порrI iз 3имовим палацом з yciMa
його iнтригами i з вулицею Мiльйонною, де жчIJlи великi князi
та найзаможнiшi люди тогочасноi Pocii, Нашi BiKHa виходиJIи
на Неву, саме навпроти Петропавлiвськоi фортецi, i ми могли
досхочу милувались ii золоченим шпиJIем, що немов стрiла
проколював небо.

Серед мешканцiв сусiднiх вулиць я впiзнавав багатьох пер-
сонажiв, якi любили зимувати на Лазурному березi. Серед них
були й великi князi Михайло Михайлович, власник вi-тrпи <Каз-
бекu у Каннах, i Микола Михайлович, як i я, охочий до поезii та
балету. Я нерiдко зустрiчав ix у казино Монте-Карло. В iхньому
товариствi я почувався cBoiM, позчuIк багато хто з цих аристокра-
TiB, що задавали тон при царському дворi, були поiнформованi
про розмiри Moix cTaTKiB i вже встигли погостювати в мене на
Французькiй Рив'ерi, чи то в казино Монте-Карло, чи то на нашiй
ПРеКРаСНiЙ вi-тиi "Марiпоза>. Отож, у мене, на щастя, у Санкт_
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Особttяк €лцзq.веmц Терещенко, а mакож буOuнок, в якому yctutu Боzdон
i Ворвара Хоненкч но Полоцовili набережнiil (Ь BiKHa салLе цьоzо

особнякq, розбumа ?орем маmч Мuхqйлq iuвtutося на шпuJLь
Пеmропавлiвськоi форmецi, в якiti буOе ув'язненuil ti сцн)

Петербурзi не було проблем aнi з могутнiми покровителями,
aнi з можливiстю бути представленим у вищому cBiTi.

MeHi залишалося лише перевезти сюди Маргарiт, оскiльки
наших паризьких зустрiчей нам уже було замало i я бажав бачи-
ти ii поруч якнаЙчастiше. Однак передовсiм я мав приборкати
гнiв Moei матiнки €лизавети, яка HaBiTb i не припускала, що ii
старший син може побратися з кимось iншим, KpiM росiйськоi
княжни.3наючи про нашi стосунки з Маргарiт, моя мати рiшуlе
iгнорувала все, що було пов'язано з нею. Значною мiрою саме
задля того, щоб вiддалити мене вй пrоеi KoxaHoi та наблизити
до нареченоi ii Mpii, моя мати й зваrкилася знову переiхати з
дiтьми до Санкт-Петербурга, Я ж не припиняв IuIанувати, як
перевву Маргарiт на береги Неви.

С.пИ зазначити, що наше життя й у Санкт-Петербурзi кипнем
кипЙо Й iнтелектуаJIьно було вкраЙ насичене. Завдяки високим
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прибуткам вй нашоi родинноi справи, якою успiшно керував
у Киевi мiй дядько Олександр, я не мав потреби щодня пра-
цювати й мiг присвятити себе подzшьшому навчанню та cBoiM
захопленням: лiтературi, поезii, музицi й театру. У 1911 роцi я
склав iспити з права в унiверситетах Санкт-Петербурга i Мо-
скви Й дiстав змогу виступати в моiй KpaiHi експертом з рим-
ського, цивiльного, торгового i мiжнародного права. Тодi ж я
познаЙомився з поетом Олександром Блоком, який став MoiiM
близьким другом. Я часто з ним зустрiчався, й у мене не було
вiд нього ceKpeTiB. KpiM того, я знав, що BiH трохи закоханий у
мою сестру Пелагею, яка вiдповйала йому взаемнiстю. Проте
BiH нiколи не зiзнаеться iй, щоб не затьмарювати нашi дружнi,
майже братерськi стосунки. 3-помiж Moix друзiв було також
чиммо представникiв авангарду, дуже модного в тогочасному
Санкт-Петербlryзi, а також письменник Ремiзов i поет Белий.

3гадуючи пiзнiше цi часи, Олексаrцр Блок напише у сво€му
щоденнику: "Михай-по Терещенко зiзнався MeHi одного рази що
BiH перекрив у собi певнi клапани, щоб нiколи в подальшому
ix не вiдкривати, тому що iнакше все, що йому з:lлишиться -тйьки пиячити. €диний спосiб - бйьше не вiдкриватися, за-
плющити очi, зануритися в справи, щоб не мати жодноi вiльноi
хвушини та заповнити життя своiми i чркими тlрботами".

У цьому гарячковому пошуку розмаiтих занять i розваг я
брався за все. Союз музики та краси зробив iз мене палкого
ша}ryвальника опери та балеry, iя став завсiдником MapiiHcbKo-
го театру. Але буги просто глядачем MeHi було зам:uIо. Я мрiяв
якнайглибше зан}?итися в цей дивовижний cBiT. Тому HaBiTb
спробував стати театрiйьним критиком i мiг без перешкод на-
вiдуватися до гримувiulьних KiMHaT балерин, вiд шарму яких я
завжди божеволiв, хоча, звiсна рiч, мое серце цйком HiuIeж€UIo
коханiй Маргарiт, яка чек€uIа на мене в Парижi.

Будучи в MapiiHcbкoмy сво€ю людиною, я поступово пере-
брав на себе роль органiзатора неповторних вечорiв i свят, якi
там проводи]Iись. Я запрошрав на них артистiв з Францii та
Iталii. Я став другом Шаляпiна й iнодi подорожував у компанii
iз зiркою балеry Павловою. У MapiiHcbкoмy почувався як удома
i змiг переконати директора Iмператорського театр}., великого
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Олексанdр Терещенко з 0ружuною mа )imьмu., 1910-mi роrcч

Володимира Теляковського, наприкiнцi 191 1 року, напередоднi
новорiчних свяц реставрувати велику завiсy, що прикрашала
сцеIry. I-[ю роботу я особисто поклав на художника Головiна.
(Нова завiса вийuиа такою розкiшною, що ще й сьогоднi, май-
же сторiччя по томи як i ранiше прикрашае сцену театру.) Той
самий Головiн пiзнiше нам;шю€ чудову картин}l де я сиджу в
крiслi, вкритому оксамитом, i покурюю цигарку. Сьогоднi ця
картина виставлена в росiйському залi музею MicTa Мальме,
Швецiя.

Однак у 191,1 роцi з бiльшiстю Moix дlаltетантських з€жоIuIень,
що так MeHi iмпонували, було покiнчено. 2З жовтня 1911 року
дорогою до Санкт-Петербурга помер мiй дядько Олександр,
якому було лише п'ятдесят п'ять poKiB. BiH ixaB туди як стат-
ський радник. Вiдтепер прийlrиа моя черга перебрати на себе
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Порmреm Мчхаtiла Тер ещенка пензJlя
О.Я.Головiна. Музеil. мiсmq Мqльме (Швецiя)

керiвництво родинною
справою. €диним MoiM
помiчником з€uIишився
дядько Богдан Ханенко.
Проте BiH не мiг при-
дiляти занадто багато
часу справам, оскiльки
мав вести рiзноманiтну
дiяльнiсть, пов'язану з
колекцiонуванням i ме-
ценатством. KpiM того,
роком ранiше BiH дiс-
тав звання статського
радника. Отже, вiдтодi,
KpiM Санкт-Петербурга,
ПарижаiКанн,ястав
постiйно навiдуватися
до Киева,

-3-
Перша моя подороя{ до Киева у перiод мiж кiнцем 1911 року

i початкопt Першоi cBiToBoi вiйни B79L4 роцi була ср[ною, тому
що я супроводжував тйо дядька Олександра, який протягом
восьми poKiB керував заводами Терещенкiв, KpiM того, вiдомого
мецената. Його поховаJIи поруI з Аскольдовою могI,uIою в Ки€вi,
де спочивають найзаслуженiшi люди YKpaiHi.

Я знову побачив будинки мого батька i дiда, що стояJIи спо-

рожнйi, бо Bci чоловiки старшi вiд мене з родини Терещенкiв
рке померли. Не обiрвалася тйьки чоловiча лiнiя мого двою-
рiдного дИа CeMeHfl, що осеJIився в Pocii, поблизу Москви. Я ро-
зумiв, що MeHi потрiбно вдихнути життя в цi cTapi стiни. MeHi
судилося також продовжувати родиннi традицii: фiнансрати
будiвництво церков, лiкарень i шкй. I при цьому не забрати
про пiдтримку людей мистецтва. Я xoTiB щонайменше пере-
творити Itиiв на MicTo, привабливе для лiтераторiв i артистiв,
без яких я не уявляв свого життя.
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Восени 1911 року Киiв
ледь оправився вiд потрясiн-
ня, викликаного вбивством
прем'ер-мiнiстра Столипiна.
Мiй кузен, Володимир Володи-
мирович Муравйов-Апостол-
Короб'iн, який на той час уже
два роки перебував у шлюбi
з мо€ю кузиною Надiею, став
свiдком цiеi трагiчноi подii й
описав ii у cBoix англомовних
мемуарах пiд назвою ..Fоr
better - for worse) ("На кра-
ще - на гiрше").

191 ъ
!зsг Ьц
for Ц

Y

Оп September 72th, I was receiyed
Ьу Stоlурiпе, thеп Prime Minister,
апd presented to him the рlапs for
the church (it would сопtаiп 2,ОOО
people) we wanted to build iп our
village of Ророvа-SIоЬоv а iп hопоr of
the ЗOOth jubilee of the Romanoff's
rеigп... We laid tlrc fоuпd,аtiоп
stопе iп October of that sаmе уеаr. Оп September 74th, а great theatrical
рефrmапсе was organized at the Kiev Opera Ноusе. The opera presented
wos "The Life of the Czar" Ьу Gliпkа, Оur Ьох was just opposite the royal
Ьох. We were shаriпg it with. Princess Rqdziwil qпd Рriпсе апd Рriпсеss
Bariatiпskiy. During tlrc iпtеrmissiоп, we suddenly hеаrd а shot which we
thought саmе fтоm the stage behind the lowered сurtаiп. Тhеп we поtiсеd, the
skjrmrsh iп thefirst row, апd saw Stolypiпe, who wos stапdiпg up, suddепlу
turп towords the Czar's Ьох апd ma.ke the sign о/ cross. Не seemed rо srnk
dоwп iпtо hЪ сhаiц while people Ьепt oyer him, Меапwhilе, we saw а mап
ruппiпg Ьеtwееп the rows tryiпg to reach the exit, where he was lost iп а
dense crowd, During the gепеrаI рапiс опе соuld hear creams qпd Ьiпосulоrs
fell from the Ьаlсопiеs above, uпtil а few seconds later the whole theatre rose

Волойuлuр i Наdiя
Му р а в й, о в u - Ап о сmо лч - Ко р о б' iHu
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to its feet like опе mап апd storted singing with all their might ("God save
the Czar"). Nо-опе сqп describe the еmоtiоп of those few miпutеs.

Nоrиzithstспdiпg this heartbreaking еуепt, the Emperor's trip to Oyruch
wqs поt put off qпd we had to leoye the пехt mоrпiпg at б q.m. to meet
His Majesty on his аrrivql iп thqt tоwп апd о,ссоmрапу him to the пеwlу-
rebuilt cqthedral of Saint-Vassiliy. The followiпg days were overshadowedby
the hopeless state of Stolypine's hea"lth qпd thеп his deo.th (оп September
18tlt, 1911)",

..На початку вересня 1911 року
ми приiхали до Ки€ва, щоб взяти
rIасть у низцi урочистих заходiв
на честь прибуIтя його величностi
Iмператора Миколи II з родиною.
12 вересня я був прийнятий тодiш-
HiM прем'ер-мiнiстром Столипiним
i презентував йому плани церкви
(на двi тисячi вiрян), яку ми мали
HaMip побудувати в нашому селi По-
пова Слобода з нагоди трьохсотрiч-
чя дому Романових. Перший KaMiHb
в ii фундамент буде закладений у
жовтнi цього ж року... 14 верес-
ня в Киiвському оперному TeaTpi
йшла пишна оперна вистава. Ста-
вили"Життя за царя" Глинки. Наша

ложа розташовувалася навпроти царськоi ложi. Ми подiляли ii
з княгинею Радзивйл, а такоя( iз князем i княгинею Барятин-
ськими. Пiд час антракту ми почули звук пострйу, що, як нам
здалося, пролунав за спущеною завiсою. Потiм ми помiтили
замiшання в партерi й побачили Столипiна, якиiц пiдвiвшись,
повернувся до царськоi ложi й перехрестився. Потiм BiH упав у
свое крiсло, а над ним схилилися люди. Водночас ми помiтили
чоловiка, який дуже швидко пробирався мiж рядами до ви-
ходу й загубився в щйьному натовпi. Почалася панiка, i було
чутно, як з балконiв падають вазочки з морозивом i бiноклi,
а за кiлька секунд увесь театр одностайно пiдвiвся й на повен
голос заспiвав "Боже, борони царя!". HixTo не змiг би описати
глибину емоцiй, якi охопили Bcix у цi кйька хвиJIин,

Пеmро Аркаdiil.овчч
Сmолuпiн
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Бiсть -- Iiicm rr.i.:,:ol TboTla,

Опернuil mео,mр у KueBi - мiсце вбuвсmва П.А. Сmолuпiна

Попри цю трагiчну подiю, поiздка Iмператора до ОврrIа не
була скасована i нам довелося наступного дня о шостiй ранку
виiхати, щоб зустрiти Iмператора пiсJrI прибуття та супрово-
джувати його до наново вiдбудованого собору Святого Василя.
Наступнi днi були затьмаренi звiстками про стан здоров'я Сто-
липiна, а потiм його кончиною (18 вересня 1911 року)".

Пiсля цього замаху Киiв ризикував зан}ритися в глибоку
провiнцiйну летаргiю. I я доклав чимало зусиль, аби знову все-
лити в нього дух великоi европейськоi метрополii. Moi дядьки,
Олександр Терещенко i Богдан Ханенко, тйьки-но завершиJIи
зведення будинку Нацiонального музею на пагорбi Святого
Андрiя. MeHi ж треба було створити в Киевi TaKi мiсця, що
могли б стати храмами музики, опери та балету. Я взяв участь
у реконструкцii i розширеннi Театру опери та балету (де був
скоений замах на життя Столипiна). В 1912 роцi я зробив щедре
пожертвування на перетворення Киiвського музичного уч}иища
на Консерваторiю i на ii утримання (Консерваторй вiдчинила
дверi в листопадi 1913 року).Також за Moei yracTi побудували
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новий Театр оперети за зразком паризького театру ШатлеО.
Вiдтепер у Киевi з'явилося мiсце дJIя виступiв фiлармонiчного
оркестру, що користався незмiнним успiхом, i суrасного балеry,
дш постановки розкiшних опер i веселих оперет.

Фактично починаючи вИ 1912 року й аж до захоплення
MicTa вiйськами Симона Петлюри 15 грудня 191В року Киiв
перебував у cTaHi суцiльного неперервного свята, як оаза спо-
кою в осердi €вропи. Цьому не могли перешкодити Hi жахи
Першоi cBiToBoi вiiтни, Hi вiдгомони жовтневого перевороти
що долiтали з боку росiйських сусiдiв. 3вичайно ж, неможливо
було цйком уникнути перебоiв iз транспортом i постачанням
продовольства, викликаних вiйною та революцiею, але вояки
були щасливi хоча б ненадовго забути в Киевi ж€lхи фронту.
ffo кiнця 191В року, коли у Петроградi вирувала громадянська
вiйна, лютрали голод, холера i тиф, у Киевi - заколисаному
iлюзiею того, що комунiстична зараза не пошириться за межi
нового кордону мiж PocieTo i незалежною Украiною, - тривав
будiвельний бу*, що пiдживлювався енергiею й iнвестицiями
росiян, якi тiкали вй соцiалiстичноi революцii, розраховуючи
знайти в Киевi бажаний притулок. Чарiвнiсть киiвських музич-
них вечорiв, у яких часом брали гIасть TaKi знаменитi артисти,
як Шаляпiн, i якi влаштовувались не в останню чергу завдяки
моiпд пожертвуванням цьому MicTy Moix предкiв, стала однiею
з причин привабливостi yKpaiHcbKoi столицi в той час.

_4-
3 головою поринувши у справи керiвництва родинними

пiдприемствами, яке я здiйснював разом iз дядьком Богданом
Ханенком, я вже не мiг щорiчно зимувати на Лазурному бе-

резi Францii з моею матiр'ю, братом i сестрами. Тому взимку
\91l/12 року ми вирiшrши зЕlлишитися в Крими у нашому
будинку поблизу Феодосii.

Саме там я побачив прибуття надзвичайноi яхти сто двад-
цять ciM MeTpiB завдовжки. ii побудрали ц|яiталiйського королrI

n Театр Шатле - музичний театр, розташований в Першому окрузi
Парижа на однойменнiй rшощi; icкye вiд 1862 р. Найбйьший паризький зал
класично1 музики.
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Яхmа "lолqнdq."

i назвали <Iоланда> на честь його доньки. Того рокуяхта IUIавала
пiд американським прапором i вйнедавна нzшежаJIа комодору
MopToHoBi Ф. Г[панту, мйьярдеру, чJIену нью-йоркського яхт-
клубу. HaBiTb у портах Середземномор'я я нiколи не бачив
чарiвнiшого й величнiшого судна. I-{e була, безперечно, най-
бйьша приватна яхта у cBiTi. Вона була елегантна, як великий
вiтрильник, а в ii трюмах ховалися потужнi двигуни, що давали
iй змогу маЕеврувати з легкiстю невеликого судна, плаваючи
швI,Iдко й на далекi вйстанi. MeHi здавалося, що саме це судно,
яке прийпrло зi Спол5пrених Штатiв дмерики, могло вiднести
мене на край cBiTy. Я раптом вiдчув, що понад усе бажаю мати
судно, таке ж прекрасне, як uIоланда". Та що там казати, я жа-
даВ Саме "Iоланду,,.

Аби переконати MaTip, а тiльки вона мала вплив на мене i
могла заборонити цей каприз, я почав малювати картини одна
гарнiша за iншу. Якомога переконJIивiше я пояснював, наскйьки
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нам зрrlнiше й спокiйнiше було б добуватися до Францii з MoiM
молодшим братом Малiком на такiй комфортабельнiй яхтi, а не
подорожувати потягом, адже Малiк мав заслабке здоровЪ. Ми
так часто здiйснювали цю втоIчLливу поiздку з Канн до Киева,
нагадував я, i з кожним разом вона стомJIювЕUIа Малiка деда-
лi бiльше. flля нього, так само як i для Moei MaTepi та сестер,
морська подорож булаб набагато легшою й приемнiшою. KpiM
того, ми могли б обладнати судно так, щоб я мiг там працюва-
ти. Ми б залишали його в Каннах i, як i колись, повертaшися
б туди щозими. Нарештi, влiтку ми могли б подорожувати на
нiй будь-якими морями.

Я знав, що моя мати ладна на все, аби зробити приемне ii
MiuIeHbKoMy Малiковi. Я переконував ii щосили, адже оскiльки
ми однаково скиJIяемося до того, щоб придбати судно, краще за
..Iоланду" Еам не знайти. flo того ж вона дуже вчасно прибула
до Криму з Америки, продемонструвавши сво1 вИмiннi море-
плавнi якостi. Переговоривши з матiр'ю, я вирiшив зустрiтися
з власником <Iоланди,,, який ризикнув здiйснити цю подорож
довжиною в тринадцять тисяч морських MILIIь, що cTapTyB:lJIa
на початку 1911 року i завершиltася прибуттям до Криму.

3BicHa рiч, комодор Мортон Ф. ГИант не мав HaMipy повер-
татися до Нью-Йорка завчасно, до того ж на парошIавi компанii
Кунар*. I звичайно, BiH не збирався продавати свою <Iоланду>,
на якiй усе облаштував на власний розсуд i яка була йому до
смаку. Але ще менше BiH очiкував почути надтодивку пропози-
цiю щодо його улюбленицi, яку йому зробив молодий росiянин,
високий на зрiст, одягнений у бездоганний костюм i аж занадто
впевнений у собi. BiH бр готовий негайно оIuIатити всю BapTicTb
яхти готiвкою в доларах США. Умови цiеi дiйсно золотоносноi
угоди передбачали окрему чимzlлу компенсацiю за перерваний
крИз. Але при цьому судно ммо бути передане новому власни-
KoBi безпосередньо у порту Феодосii з yciM, що було на борту, i з
екiпажем у повному складi протягом сорока восьми годин. I ось,

* 3асновником лiнii парогчrавiв Кунар був судновласник Семюел Кунар.
ВИ 1840 р. чотири колiснi пароIиави, що наJIеж.йи йому, стали обс:гуговувати
лiнiю Лiверпуль-Бостон. Компанiя спецiалiзувалася на перевезеннi пошти
r пасажирlв.
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ледь сIuIив обумовлений
час, величний Андрiiв-
ський прапор }DKe гордо
майорiв на Hoci судна
замiсть попереднього,
американського.

Однак, погодивпйсь
на покупку цiеi чудовоi
яхтй, моя мати €лиза-
вета поставила одну
умову. iй дуже не подо-
балося, що вся <золота
молодь> Монте-Карло
намагалася нав'язати
свою дружбу ii дiтям, особливо - ii старшому синовi, такому
розумному, тчuIановитому i чарiвливому. I вона не бажала, щоб
родинне судно перетвориJIося на гlлавуrий притулок для без-
журних гультяiв-аристократiв i невгамовних великих князiв.
MaTiHKa з:Dкадала, щоб офiцiйним власником "Iолаrци" була
вона. Це давало б iй змогу запобiгти за потреби всi.пяким екс-
цесам. Отже, €лизавета Михайlriвна Терещенко, ще не стара
вдова, ледве за п'ятдесят, вйома до цього своею суворiстю,
бездоганною поведiнкою i побожнiстю, вельми шанована, за-
MicTb того, щоб фiнансувати зведення православних церков,
стала офiцiйною власницею однiеi з найрозкiшнiших яхт на
Французькiй Рив'ерi.

Протягом багатьох poKiB вогнi феерверкiв, рiзнобарвними
iскрами, що злiтали з цього судна в брстi Канн чи Жуан-ле-Пен,
будуть осяювати набережну Круазетт i назавжди залишаться
в пам'ятi очевидцiв. Видовище ставало ще казковiшим, коли
судно нашого кузена.Щорiка, що ледь поступчrлося <Iоландi> за
розмiрами, приеднувало до наших феерверкiв cBoi, не менш
слiггlпti.

Улiтку 1912-го i 1913 poKiB ми вiдправJIялися на "Iоландi,,
у захоIиивi MopcbKi подорожi: один piK це була Грецiя i схiдна
частина Середземного моря, iнший - Пiвнiчне море i Сканди-
навiя. 3а цей часдружнi, майже братерськi стосунки завЪзалися

€.М.Терещенко на пutубi оIоланdч,
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мiж мною та капiтаном Бертоном, Ёорвежцем за походженням.
Ще була надiйна й пунктуальна людина, за будь-яких обставин
капiтан yMiB зберiгати спокiй i цiлковитий контроль над судном
i екiпажем, що складався переважно з молодих норвежцiв. Нашi
дружнi стосунки перебороли Bci тяготи та негоди, що випали на
нашудолю. Ми пронесли ix крiзь усе Еаше життя, як кажуть -до судноi дошки, у чому я змiг переконат*ся в 1918 роцi.

НапРикiнцi лiта 191З року ..Iолаlцаr, залишилася зимувати
в Норвегii, на батькiвщинi капiтана Бертона. Тут ii в серпнi
1914 року i заскочить початок Першоi cBiToBoi вiйни.

-5-
3нову ыrашц/вавшись у Киевi наприкiнцi 1911 polry, я був ра-

дий зустрiти кузена Федора Федоровича, якого ми по-родинному
називzulи flopiKoM i якого я з 1909 року бачив лише тричi, кож-
ного разу на весiллях.

Уперше ми зустрйися, коли його сестра, моя кузина Надiя,
31 сiчня 1909 року брала шгrюб iз Володимиром Володимиро-
вичем Муравйовим-Апостолом-Короб'iним. Весiльна церемонiя
проходила у величезному маетку Червоне, на пiвдень вй )Ifu-
томира, який flopiк успадкував вй свого батька. У той день
було дуже холодно, тому ми належним чином оцiнили якiсть
ново1 системи опалення в численних гостьових KiMHaTax цього
величезного будинку, де кожнi двi кiмнати обiгрiвалися cBoiM
котлом.

Потiм ми бачипися на весi-ruri самого кузена Федора, що вИ-
булось у BepecHi 1909 року в Санкт-Петербlрзi, у Петропавлiв-
ськiй церквi. Ябув на ньомудружкою i единим представником
нашоi родиЕи, оскiльки Hi моя мати, Hi кузина Наталiя, близька
подруга молодоi, не побажали буи присугнiми на церемонii
одрркенЕя. Рiч у TiM, що мiй кузен Дорiк спокусив (чи дозволив
спокусити себе?) под)уry cBoei сестри Наталii, баронесу Беатри-
су фон Кайзерлiнг i незабаром вона завагiтнiла. Баронеса була
на п'ять poKiB старшою вiд flopiKa, i тривалих cTocyHKiB вони не
IuIанували. Однак з'ясувалося, що ця молода жiнка - хресниця
iмператрицi Mapii Федорiвни. Тому мiй кузен змушений був
упокоритись i женитися на Беатрисi фон Кайзерлiнц яка прий-
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няJIа православ'я i взяла iм'я
Катерина. 23 квiтня 1910 року
пiд час подорожi австрiйськи-
ми Альпами у них народиJIася
дiвчинка, яку назвали на честь
Moei кузини Наталiею. Однак
ixHe подрlокне життя тривало
недовго - у сiчнi 1916 року
шлюб буде розiрвано.

Нарештi, у 1910 роцi моя
кузина Наталiя побралася з гра-

фом Сергiем Сергiйовичем Ува-
ровим. I-{ього разу весйьна це-
ремонiя була дрке врочистою й
зробила MeHi велику BTixy. KpiM
того, я знову побачив багатьох
Moix любих родичiв.

Шлюб flopiKa, що бр узя-
тий без любовi, виявився не
надто вдалим. Тому BiH схо-
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вався у своему величезному
ма€тку Червоне, приблизно в
ста п'ятдесяти кiлометрах вiд
Киева, i вiддався там трьом
cBoiM пристрастям: музицi,
авiацii i кiнематографу.

У 19О7 роцi flopiK здобр
дишIом Киiвського полiтехнiч-
ного iнститути де захопився
авiацiею, яка тйьки-но заро-
джувалася в Pocii. У 1909 роцi
BiH перетворив iподром, що
його батько свого часу побу-
дував на околицi маетку, на
справжне льотне поле, а в
стайнях обладнав майстернi
для будiвництва аеропланiв,
де вИ самого початку повний
день працюв€uIи двадцять пЪть
осiб. BiH HaBiTb спромiгся вчас-
но зiбрати свiй перший лiтак
для першого великого aBiaca-

лону в MocKBi, що вiдбувся 25 грудня 1909 року. Втiлити в життя
такий проект за кйька мiсяцiв було справжнiм подвигом, по-
при те, що це було лише скJIадання створеноi у Францii моделi
Луi БлерiоО, оснащеноi мотором Анзанi**. 2 серпня 1910 року
flopiK одержав перший дишIом iHcTpyKTopa-aBiaTopa в аероютryбi
Киева.

* Блерiо Луi (7872-79З6) - французький винахiдник, aBiaTop i пiд-
при€мець, засновник двох авiапИпри€мств. Перший пйот, який 25 липня
1909 року перелетiв Ла-Манш, i перший француз, який отримав посвiдченrrя
пйота.

-}'" Анзанi Олександр (1877-1956) - французький конструктор авiадви-
гунiв, проектував i випускав двигуни власноi конструкцii (зокрема авiацiйнi
повiтрянi охолодження радiальноi схеми), що застосовувались у низцi KpaiH.
Лiтак Л, Блерiо, що перелетiв протоку Ла-Манш в ].909 р., був оснащений
одним iз перших поршневих двигуriв повiтряного охолодженrul конструкцii
Анзанi.

Наmолiя Уворово
(jr diвоцmвi Терещенко), 1916 piK
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flopiK швидко
удосконалив свое ви-
робництво та HaBiTb

розробив оригiналь-
Hi моде-lti одномiсних
аеропланiв: спершу

"Терещенко-2rr, по-
TiM "Терещенко-3".
lx, поза cyMHlBoM,
можна ввiл]кати пра-
щурами Bcix росiй-
ських i украiнських
авiацiйних розробок.
flopiK був захопле-
ний доробкою cBoix
лiтакiв, вкладав уцю
справу чимало коштiв i запрошryвав з усього cBiry компетентних
iнженерiв i aBiaTopiB, як-от Iгоря Iвановича Сiкорського чи ав-
стрiйця Альфреда Риттера фон Пiшофа. Останнiй перебрав на
себе керiвництво виробництвом у 1911 роцi i обiймав цю по-
саду zDK до початку Першоi cBiToBoi вiйни. 3а цей час KycTapHi
майстернi перетворяться на справжнiй завод, де працюватиDгуть

пТерещенко-7"
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триста робiтникiв. У 191З роцi модель <Терещенко-5>), остання
розробка пiдприемства в Червоному, завдяки своiй легкостi
була, безперечно, одним iз найбйьш швидкiсних i маневрених
одномiсних лiтакiв: при довжинi фюзеляжу ciM цйих i одна де-
сята метра i розмаху криJI понад десять MeTpiB ..Терещенко-5,,
важив лише триста тридцять кiлограмiв. I_{я чудова машина
першою пiднялася на висоту двi тисячi MeTpiB з вантilкем у сто
п'ятдесят кйограмiв на борту.

Однак flopiK примудрявся по€днати свою пристрасть до
авiацii й iнших технiчних видiв спорту з пристрастю до файних
жiнок, Коли був збудований "Терещенко-5,, BiH пiдписав кон-
тракт на льотнi iспити з молодою елегантною дамою Любов'ю
Олександрiвною Галанчиковою. У cBoi двадцять три роки вона
була вiдома тим, що 22 листопада 1912 року стала першим
пiлотом, який пiдняв лiтак (нiмецький "Фоккер") на висоту по-
над двi тисячi MeTpiB. Подейкували, що Bci цi рекорди поклали
початок iншим польотам, дещо романтичнiшим...

Лiтаки також пробудили в flopiKa зацiкавленiсть KiHeMaTo-
графом. Пiд крилами cBoix аерогшанiв BiH установив кiнокамери,
що здiйснили першi аерозйомки. Надалi BiH мав HaMip за допо-
могою аерозйомки вести спостереження за розвитком рослин
на полях, що, поза cyMHiBoM, принесло би користь родинному
сiльськогосподарському виробництву. KpiM того, BiH обладнав у
сво€му ма€тку власний кiнозал на двiстi мiсць i органiзоврав
там, подiбно iншим пiонерам кiнематографа, регулярнi сеанси
для cBoix численних киiвських друзiв. Аби не змушувати iх
пiзно ввечерi повертатися додому, у Червоному постiйно були
напоготовi понад п'ятдесят оп€UIюваних спалень. А якщо гостi
поспiшали потрапити до ранку в Киев, BiH завжди ладен був
запропонувати iM подорож лiтаком.

Як i мiй дядько Олександр, .Щорiк обожнював автомобйi.
Вони вдвох спйьними зусилJuIми зiбрали автомобiль, здатний
розвивати швидкiсть понад сто п'ятдесят кйометрiв на годи-
ну. Це також давало змогу дуже швидко розвозити гостей по
ixHix домiвках. Яхти, лiтаки, швидкiснi авто, кiнематограф -на початку ХХ столiття це були бажанi iграшки для нас, уже
дорослiших, але досi таких молодих. I яким же прекрасним i

96



безтурботним було життя в YKpaiHi! Усе здавалося можливим, i
нiщо, як ми вважали, не могло перешкодити нашому щастю.

Нiщо. Якби не оголошення вiйни в серпнi 1914 року. Пiс-
ля цiеi нещасливоi дати заводи в Червоному ще встигли по-
стачити росiйськiй apMii десять "Фарманiв> i два одномiсних

"Терещенка-5>. Але потiм росiяни почали вiдступати i Галиць-
кий фронт опинився в небезпечнiй близькостi до Житомира.
У серпнi 1915 року завод було переведено пiд Москву. 3годом
було вирiшено створити мобiльний завод на потязi, звiсна рiч,
пiд керiвництвом flopiKa, здатний щомiсяця постачати росiй-
ським збройним сиJIам до двадцяти нових лiтакiв. Саме на
цьому пересувному заводi в 1916 роцi була створена двомiс-
на модель uТерещенко-7,,, особливо цiнна тим, що дозволяJIа
брати в повiтря вiйськових спостерiгачiв, здатних кореграти
артилерiйський вогонь над позицйми ворога. Однак ця модель,
вельми досконzrла дtя того часу, була останньою зi зроблених
на найсуrаснiших тодi заводах Терещенка.

_6_
У 1911-191З роках працював я головно в YKpaiHi. Я мусив

керувати справами "товариства цукробурякових i рафiнадних
заводiв братiв Терещенкiвr,, забезпечувати розвиток цукрова-
рiння - галузi, що вийпrла на перше мiсце в Pocii, а отже, й у
cBiTi. flo того ж я мав пiдтримувати й розширювати iншi види
дйльностi, наприклад солянi шахти, i HaBiTb вкладати кошти в
хiмiчну та металургiйну промисловiсть, якi тiльки-тiльки заро-
дяq/валися, але булидрке перспективнi. Не менш заклопотаним
був i мiй кузен flopiK, який працював, не скJIадаючи рук, щоб
розширити виробництво лiтакiв. Ми обое були вкрай обтяженi
справами, але iнодi iз задоволенням користув;шися нечастою
можливiстю вiдпочити разом на Лазурному березi. Ось тодi ми
влаштовували блискlлri прийоми на наших Bi.lulax i яхтах.

Moi кузени Муравйови-Апостоли-Короб'iни побудували в
Каннах, на тому самому пагорбi (Калiфорнiя), розкiшну вiшry

"спринглаrц>, i в них також стало звичним проводити там зими.
Вестибюль цього величезного будинку, з високою, близько деся-
ти MeTpiB, стеJIею, освiтлювма кришталева люстрд, що вzDкиJIа
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понад тонну. Монументальнi сходи веJIи в парк iз найбагатшою
рослиннiстю. Парком можна було мlаlгуватися з BiKoH просторого
сЕtлону (пЪтсот квадратних MeTpiB), розташованому на остан-
ньому поверсi, його оточувала гiгантська тераса з альтанками
i маленькими дзвiницями на кожному KyTi. t]ей будинок моя
кузина Надй дiстала в подарунок на весi.rия вiд cBoei MaTepi,
Moei тiтки. Тут народиIJIися, мiж 1910-м i 19t4 роком, ii сини
Вадим, Андрiй i Олексiй, тут вони були охрещенi. Великий
князь Михайло Олександрович, брат царя Миколи II, мешкав у
Каннах неподалiк i HaBiTb був хрещеним батьком Аrцрiя, сина
Moei кузини. На честь цiеi подii моя мати i TiTKa пожертвуваJIи
грошi на будiвництво росiйських православних церков у Каннах
i в Болье-сюр-Мер.

У Санкт-Петербурзi завдяки прихильностi великих кltязiв,
що часто гостювали в мене в Каннах, i MoiM величезним стат-
кам я став певною мiрою <недоторканним>. 3а пiдтримки Moix
сестер Пелагеi i €лизавети у жовтнi |972 року я заснував ви-
давництво .,CipiH", в якому друкував поетiв-авангардистiв, ба
HaBiTb революцiйно нiulаштованих aBTopiB. Наша читацька рада
була водночас дискусiйним клубом. Його завжди дрке жвавi
збори проходиJIи майже щовечора i тривали до пiзньоi ночi в
квартирi нашого приятеля Олексiя Ремiзова на Пушкiнськiй, 10.

Цi двi кiмнатки, заставленi рiзношерстими старими крiслами
й отоманками, стали мiсцем затяжних суперечок, де Bci при-
cyTHi - фiлософи, поети i письменники - були налаштованi
негайно переробляти cBiT i захищати модернi, ба HaBiTb револю-
цiйнi Иеi. За три роки iснування <CipiH" опублiкував численнi
поетичнi збiрки i зiбрання TBopiB Валерiя Брюсова, Олексiя PeMi-
зова, Бальмонта... Найбйьшим його успiхом я ввiDкаю вI,Iдання
книги "Петербург" Андрiя Белого, близького друга Олександра
Блока, з яким мене по€днували фйософськi та поетичнi йеали
i з яким ми спiлкувалися майже щодня.

Оскйьки однiею з Moix пристрастей була музика, я вирiшив
поставити нову оперу за поемою Олексаrцра Блока на музику
композитора Олексаlцра Глазунова. Вона м€ша називатися ..Роза
i Хрест". Мiй вiрний друг Олександр Блок захопився цим проек-
том i багато працював над його втйенням, i тiльки початок Bi-
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ини перешкодив нам
здiйснити цей задум.

Спiлкуванrrя з Ан-
дрiем Белим також
вельми збагачувало
мiй внугрiшнiй cBiT.
BiH був не набага-
то старшим за мене
i цiкавився BciM, вiд
природничих наук, у
вивченнi яких досяг
блискуrих успiхiв, до
лiтератури i музики,
не обминаючи при
цьомупитань суспiль-
ного розвитку. BiH
вiдчував гризоту че-

рез несправедливiсть
росlиського суспцьства 1увесь спалахував, коли мова заход}иа
про революцiйнi Иеали. Андрiй Белий склав прекраснi вiршi,
що були надрукованi в збiрцi..Попiлr, присвяченi придушенню
революцii 1905 року. ВИ 1910 року BiH разом з iншими поетами-
символiстами, серед яких був його друг Олексiй Петровський,
брав yracTb у дiяльностi франкмасонськоi ложi "Люцифер".
Нашi погляди багато в чому збiгалися. Moi першi контакти з
масонськими ложами вtдбулися саме завдяки його посередни-
цтву. Там я зустрiв багатьохлюдей, якi видалися MeHi цiкавими,
HaBiTb зzD(оIuIено-цiкавими i з якими я дедалi зближувався. I-[e

були, наприклад, дво€ Moix колег по flyMi*: Олексаrцр Iванович
Гуrков, що мав чiткi полiтичнi переконаннrI, i Мойсей Сергiйо-
вич Аджемов. Останнiй, як i я, був юристом за фахом, але
спецiалiзувався на питаннях, пов'язаних iз видобутком нафти
в Бакинському регiонi, що тодi тiльки-но починав розвиватися.
3а його переконанням, саме цi багатства земних надр надалi

* Маеться на увазi IV.Щержавна дрла, 1912-1917 рр.
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мали забезпечити гармонlftний, еконо-
мiчний i соцiальний розвиток та май-
бутне Bciei Pocii.

У Ti складнi роки я намагався як-
найбйьше тrрацювати i займатися гро-
мадською дiяльнiстю, щоб принести
будь-яку посильну допомогу KpaiHi
в такiй непростiй полiтичнiй i соцi-
альнiй сиryацii. Безумовно, я не був
прихиJIьником вiйни. Але я прийняв Ii
неминуriсть i як щирий патрiот бажав
принести користь батькiвщинi. Тому
я погодився стати застулником голо-
ви Всеросiйського вiйськово-промис-
лового KoMiTery i головою Киiвського
вiйськово-промислового KoMiTery. До
того ж я вИповИав за росiйську органi-
зацiю Червоного Хреста, для успiшноi

дlяJIьностr якоr використов)вав ус1 cBor сvUIи и значну частиЕу
особистих cTaTKiB. Я не надто пов€Dкав багатьох полiтичних
дiячiв i не дрке iM довiряв, але переборюючи цю неприrIзнь,
став депутатом IV flержавноi думи, щоб представляти в нiй
YKpaiHy. В усьому, чим я опiкувався, я намагався давати як-
найбiльший пожиток сво€му народовi. Я завжди бездоганно й
швидко виконував cBoi обов'язки. I я завжди намагався дiйти
до cyTi речей, доводячи кожЕу думку i кожне свое починанЕя
до успiшного завершення.

!о L974 рок11 попри те, що загроза вiйни сповнювала мене
жахом, оскйьки я усвiдопътlював, що вiйна за]кене нашу еконо-
мiчно слабко розвинеrту, погано керовану KpaiHy в глухий кут, я
намагався якнайкраще впоратися зi BciMa своiми обовЪзками:
державними, родинними, громадськими. Я виконрав свою роль
пiдприемця, покровителя артистiв, полiтичного дiяча, представ-
ника украiнського народу в Думi, ба HaBiTb, yTiM не так прозоро,
революцiонера i масона... i все це - з енергiею розпачу!

Moilcefi Серziйовчч
АOжемов
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Проте в L972-L9lЗ роках Moi справи, що живиJIися моею
енергiею i розвивалися в ycix напрямzlх, ще йплидобре, HaBiTb
дуже добре. Як i ранiше, вiсiмдесят вйсоткiв прибугку нашоi
промисловоi групи вiдраховуваJIися до сiмейного Фоlцу Тере-
щенкiв, на меценатство i доброчиннiсть, а акцiонерам, тобто
моiй родинi й власне MeHi, залишалися двадцять вiдсоткiв. YTiM,
це cTaHoBrUIo досить вагомi суми.

Я мав можливiсть Hi в чому собi не вИмовляти й уже тричi
змуlrryвав французькi казино застеJIяIти стiл чорним покриваJIом.
Я реryлярно вИвИував казино, щоб зайняти чимось нiчний час
i зробити перерву в роботi та творчостi, коли весь cBiT уже за-
синав - i у Францii, i в Pocii.

Приiя<джаючи до Парижа, я iнодi привозив iз собою з Pocii
KpcapiB i музик, замовляв увесь ресторан ..Максим> на цйий
вечiр, iнодi HaBiTb на цtлий. тиждень. Я любпв запрошувати
ryди cBoix приятелiв, i незабаром тогочасний "увесь Париж"
мрiяв одержати запрошенЕя на "росiЙськi тижнir, у <Максимi".
Усе найкраще признач.uIося для Moix друзiв i насамперед для
Маргарiт. Спецiально для Hei магазин квiтiв.,Лашомr,, розташо-
ваний на вулицi Руайяль, напроти ..Максима>, не закривався
допiзна, щоб у будь-як*lй час складати за моiми вказiвкам най-
елегантнiшi й найвишуканiшi букети для Moei KoxaHoi. Так ми
раз у раз вiдтворювали нашу зустрiч пiд час Битви KBiTiB, що
вiдбулася в L9O7 роцi зовсiм неподчшiк, поруr з Оперою*. Ми
HaBiTb неодноразово замовляJIи весь ресторан, щоб провести
вечiр тiльки вдвох, i, KpiM нашоi закоханоi пари, там були лише
метрдотель, росiйський оркестр та yKpaiHcbKi Kyxapi.

Мiй роман з Маргарiт, що почався восени 1_907 року, нiколи
не переривався. Але я мiг зустрiчатися з нею тiльки в Парижi, де
вона чекiulа на мене, тому що заборона Moei MaTepi €лизавети
залишалася безнадiйно неухильною. Мати й чути не бажала
про найпалкiury любов yciei Moei молодостi i, посиJIаючись на
те, що Терещенки i Саранчеви всiею свосю кров'ю пов'язанi з

* Гранд-Оперб - державний оперний театр, найбiльший центр фран-
цузькоi музично-театральноi культури. 3араз мае назву Оперб Гарнье.
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MtlxaйLto i Марzарim, 1914 piK

iсторiею i традицiя-
ми козакiв, не при-
пускtlла HaBiTb дуNIки
про мо€ одруження 3

француженкою.
Однак MeHi ста-

вiulи дедалi нестерп-
нiшимидовгiрозлгуlм
з Маргарiт. flo того
ж створення власноi
родини було, мабуть,
единим, чого я досi
незазнав.Iявирiшив
привезти Маргарiтдо
Санкт-Петербlрга, де
мiг з легкiстю забез-
печити iй гИне жит-
тя. Я зiзнався Марга-
piT, що xoTiB би мати
вiд Hei дитину, HaBiTb
якщо побратися ми
поки що не можемо.
Адже я не мiг при-
пустити серйозного
конфлiкту мiж мною
i моею матiр'ю, який
обовkзково вибlпстув
би в разi мого одру]
ження. На мое щастя,
Маргарiт погодиJIася,
i я почав звикати до

думки, що незабаром i в мене буде власна родина.
Я був такий щасливий цiею згодою i тими новими пер-

спективами, що вiдкривалися передi мною, надихzlли мене i
додавали, нарештi, вiдчутний сенс моему перебуванню на цiй
землi. Тому я вирiшив тlридбати якусь унiкальну коштовнiсть i
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подарувати ii Маргарiт, коли вона
народить MeHi цю заздалегйь га-
ряче кохаЕу мною дитину.

Я почав пошуки ексклюзив-
ного подарунка для Маргарiъ що
перевершив би своею красою все,
що тiльки можна було уявити. Я
любив ..Iоланд5/rr, тому що це була
найбiльша i найрозкiшнiша яхта
у cBiTi. Я любив роботи великих
майстрiв у моiй колекцii, що по-
стiйно поповнювалася, тому що цi
шедеври були унiкальнi. Я любив
балет i оперу, якi невпинно пй-
носIдIи мене на вершини блажен-
ства. I я зрозумiв, що подарунок,
яwIй я придбаю для Маргарiц мае
стати чарiвнiшим вИ ycix, адже ii
подарунок MeHi - дитина, така
омрiяна, така бажана - теж буде
найцiннiшим iз дарункiв, якi я
будь-коли отриIчfував.

Улiтку 1913 року я прямував
до cBoei яхти, що очiкувЕша мене
в Пiвнiчному Mopi, i зупинився в
Антверпенi. Я повiдомив числен-
них перекупникiв, якi мали кон-
тори в цьому MicTi, що розшук}rю
найгарнiший KaMiHb, який, тiльки
можна уявити. Вiдразу такого не
знайпиося. Але коли я повертався,
MeHi запропонув€ши чудовий ;uIмаз, дiйсно унiкальний, найгар-
нiший i найунiкальнiший з ycix, що я колись бачив. Я придбав
його для Маргарiт, незважаючи на захмарIry цiни яку запросиJIи
за цей ще не обгранкований алмаз у сто п'ятдесят KapaTiB, по-
тайки привезений з Itцii спецiально для мене.

Колье "Riyiere de diаmапts>
Ь сuнiм clJullcвrot оТерещенко",
1914 piK. Фоmо публiкуеmься

з лю6'язноzо dозволу
Ювелiрноео dому Карmье
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Фахiвцi з коштовного камiнrrя всього cBiTy оцiнштtи унiкаль-
ний алмаз, що став мо€ю власнiстю, дуже високо. (Саме вИтодi
почалася iсторй синього алмаза <терещенко,,, що трива€ аж до
початку )Ofl столiття.)

Пiсля обгранкування в Картье синiй алмаз ..Терещенко,,
важив 42,92 карата. BiH мав iдеальну форму огранки - "гру-
ша,,, i посiв мiсце в класифiкацii найрiдкiснiших алмазiв типу
IIЬ*. Аби якомога бiльше пiдкреслити цiннiсть цього каменя, я
попросив ювелiра з Вандомськоi ггlощi в Парижi зробити його
центральним елементом колье, де гармонiйно поеднуватимуться
сорок шiсть дiамантiв, що <паморочитимуть розум>, вагою вИ
0,13 до 2,88 KapaTiB з огранкою рiзних форм - 

(маркiз,,, круглоi,
<<груша>, <серце> i рiзних кольорiв: яскраво-жовтого, лимонного,
MopcbKoi хвилi, перського зеленого, золотисто-жовтого, сiрого,
блакитного, лiлового, рожевого, яскраво-жовтогарячого... I-te

коль€ стало одним iз найбiльших замовлень за всю iсторiю лому
Картье. Саме воно могло висловити всю глибину Moix почуттiв
до Маргарiт i дитини, яка незабаром мала в Hei народитися.

flобiгало кiнця лiто 191З року. MeHi йшов двадцять сьо-
мий piK. Колесо форryни пiднесло мене на вершини багатства,
влади i щастя. Я був головою найбiльшоi промисловоi iмперii
тодiшньоi Pocii, я стояв за штурвалом найрозкiшнiшоi яхти,
мешкав у чудових особняках Санкт-Петербурга, Киева, Канн,
бр другом поетiв, фiлософiв i артистiв, блискучим юристом i
фiнансистом зi свiтовим iм'ям, коханцем найчудовiшоi у cBiTi
lкiнки, яка вИдано чекала на мене в Парижi i погодlалася по-
дарувати MeHi дитину, про яку ми разом так щиро мрiяли.
Здавмося, нiщо не зможе затьмарити мого абсолютного щастя.
Придбання унiкального синього iulмаза було своерйним вiнцем
Moix досягнень, пiдтвердженням того, що Hi в чому бйьше я не
знатиму вймови.

* ПЬ - рiдкiснi .uIмази, до структ}?и яких входять атоми бору, що нада-
ють iM блакитного кольору; вид огранки дiамантiв, коли заради збереження
унiкальностi й ваги дiаманта <жертвують> технологiею огранки, тобто гроtо
алмазу.
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I все ж таки, попри почуття всеосяжного щастя, яке перепо-
внювЕшо мене, супптliння мо€ страждало вiд Еесправедливостi,
що лежала в ocHoBi нашого суспiльства. Я знав, що в мене €
все, але чому це не було дано iншим? I що я мав зробити, аби
змiнити цей стан речей? Я ладен був пожертвувати власним
добробугом, яке, 1лгiм, моя родина i я заслужили чесною напо-
легливою працею, заради щастя i процвiтання нашого суспiль-
ства. Проте за iронiею долi ciMe мое особисте щастя постiйно
змiцнювалося, а Moi прибутки неухиJIьно зростали! Хто, KpiM
мого друга Олександра Блока, бр здатний yTaKi митi зрозуплiти
мiй глибокий розпач i непоборнi душевнi муки?

Отже, я досяг найвищих вершин. Я вже вразив увесь cBiT
своiми досягненнями - ще до того, як по-справжньому подо-
рослiшав. Тепер MeHi залишiлJIося тiльки остаточно здивувати
Маргарiт. 3а кiлька мiсяцiв коль€ буде готове. 3а кiлька мiсяцiв
народиться наша дитинa Можливо, це немовля привнесе щось
нове до мого життя й додасть йому сенсу? У будь-якому разi,
саме на це я сподiвався.

_8-
Якщо сьогоднi синiй алмаз uTe-

рещенко> ввiDка€ться четвертим за
розмiром, адже вiдтодi були зна-
йденi iншi, бiльшi, синi чuIмази, то
в 191З роцi BiH бр другим у cBiTi
синiм алмазом, а перше мiсце по-
сiдав BcecBiTHbo вiдомий KaMiHb на
iм'я ..Хоупrr, якиЙ поперв ах належав
французькiй KopoHi. Однак пiсля
Французькоi революцii BiH потра-
пив спершу до Англii, а вiдтак до
Сполуrених Штатiв Америки. Щей
синiй алмаз обгранкралиу Францii
в 1,67З роцi. Важив BiH шiстдесят
ciM KapaTiB i теж належав до дуже
рiдкiсного типу Ешмазiв IIЬ. унiкольнuil сuнiil qJIллаз

оТереш,енко,
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Як i <Хоуп), синiй алмаз (Терещенко" був знайдений в Iндii,
у раЙонi Голкоrци, у копiшьнях Коrшура. Як i ,,Хоуп", BiH бр,
iMoBipHo, риту€шьною прикрасою iндуiстського бога Рами, яку
викрали i переправили до €вропи. I якщо, за легеIцою, алмаз
<Хо)rп> був фатальним каменем, що приносить нещастя, i над
yciMa його власниками тяжйо жЕlхJIиве прокляття, то чи не варто
припустити, що таке саме прокляття тяжiтиме i над майбутнi-
ми власниками ЕuIмаза "Терещенко>? Можливо, цi два чудових
KaMeHi з однаковим глибоким синiм сяйвом буликолись дво-
ма очима одного Иола. iх викрали у свого бога зловмисники,
i тепер обидва алмази чинять свою страшну помсту, яку нiщо
не здатне зупинити? I прокляття це таке жахливе й могутне,
що HaBiTb породиJIо Французьку революцiю 1789 року i росiй-
ську- |9\7-rо?|

Алмаз <йо5rпо, привезений зi Сходутаким собi французом на
прiзвище Тавернь€, придбав Кольбер* для французького KopoJuI,
тож надашi BiH прикрашав орден 3олотого руна, що його носив
ЛюдовикХИ. Перiод його правлiння збiгся зi спмахом заколотiв,
якi згодом переросли в революцiю, а пiсля чого справа дiйшла
до суду i страти короля.

У нiч проти 16 вересня L792 роl<у королiвський синiй алмаз
викрав один iз п'ятдесятьох злодiiв, що пограбували королiв-
ський меблевий склад на площi 3годи. 3а чутками, KaMiHb тодi
вивiз до Лондона один нормаtцець на iмЪ Каде Гiйо. У 1804 роцi
уФранцii ухваJwши з:жон про амнiстiю, яка поширюв:шася на Bci
злочини, cKoeHi пiд час военних дiй, зокрема й крадiжки, якщо
TepMiH дii злочину перевищував двадцять poKiB. Не дивно, що
синiй алмаз незабаром, а саме 19 вересня 1812 року, з'явився
в майстернi англiйського ювелiра.Щжона Франсйьйона. KaMiHb
принiс його власник, такий собi Е.пiасон, i попросив змiнити
форму алмаза так, щоб його не можна було впiзнати.

Пiсля обгранкрання синiй ЕuIмаз ..Хо)rп,, вЕDкив сорок чотири
карати, тобто ледь бiльше вИ алмаза "Терещенко). У 1839 роцi

* Кольбер Жан Батист (1619-1683) - франlдузькиЙ державний дiяч. По-
ходив iз заможноi родини купцЬ. На державну оrуяtбу його висуrтув Мазарiнi
й вiдрекомендував Людовиковi ШV, ВИ 1665 р. - генеральний контролер
(MiHicTp) фiнансiв Францii.
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його прtzдбав Генрi Фiлiпп Хоуп, англiйський колекцiонер ко-
IIгговного камiння i картин. Однак у piк покупки BiH раптово
помер. Алмаз перейшов у спадщину до його rиемiнника Генрi
Томаса Хоупа, котрий демонстрував KaMiHb на рiзних вистав-
ках - уЛоrцонi в 1851 роцi, у Парижi в 1855 роцi. BiH теж помер
за загадкових обставин усього лише в п'ятдесят чотири роки.
Його дочка Генрiетта побралася з Генрi Пелхемом-Клiнтоном,
який мав стати шостим герцогом Ньюкаслським. iхнiй старший
син отримав синiй алмаз за Tiei умови, що приедна€ до свого
iMeHi ще Й iм'я ,.XoyTIr,. Отже, BiH став лордом Френсiсом Хоупом
Пелхемом-[0Iiнтоном Хоупом, а для друзiв -лордом Френсiсом
Хоупом. У 1В9З роцi, за шiсть poKiB пiсля того, як BiH одержав
у спадщину синiй алмаз, лорд Френсiс Хоуп програв величезнi
грошi i стикнувся з серйозними фiнансовими труднощами. У
1В95 роцi його оголосшrи банкрутом, а пiсля судових позовiв,
iнiцiйованих його братами та сестрами, у 1901 роцi BiH продав
синiй алмаз Адольфовi Вейтryr, а той перепродав KaMiHb амери-
канському торговцю Симоновi Френкелю.

За легендою, пiсля цього алмаз намагалися продати ще
тричi. Спершу його xoTiB придбати посередник, француз Жак
Коло, але вкоротив собi BiKy, ще поки тривtши переговори. Потiм
росiйський князь IBaH Канiтовський мав HaMip подарувати ка-
мiнъ танцiвницi з "Фолi-Бержер>, €uIе ii вбив чоловiк того самого
вечора, коли князь збирався вручити iй коштовнiсть. I нарештi,
алмаз зilкадав придбати константинопольський султан Абдул-
ХамИ II, але грек-ювелiр, котрий мав доставити KaMiHb новому
власниковi, загинр дорогою до ocмaHcbKoi столицi. 3рештою
Симон Френкмь продав ..Хоуп> у 190В роцi експерry-ювелiру
Селiму Хабiбу, але й той незабаром опинився в скрутному фi-
нансовому становищi та мусив iз червня 1909 року розпродавати
всю cвolo колекцiю коштовного камiння на аукцiонах у Парижi.
I тодi чудовий синiй алмаз купив ювелiр П'ер Картье.

У черговиЙ раз *Хоупо змiнив власника у жовтнi 1910 року,
коли його придбала Евелiн Волш Маклiн, дочка американського
золотошукача Томаса I. Волша. Вона була надзвичайно щаслива
цьому придбанню, бо вже помiчма, що предмети, якi iншим
приносять нещастя, до Hei, навпаки, притягують удачу. Одначе
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вИомо, що невдовзi пiсля пок)пки €uIмаза ii старший син по-
трапив пiд машину, чоловiк став непробудним алкоголiком i
потрапив до спецiалiзованого лiкувального закладу, де й помер,
а iхня едина донька загинула вiд передозування в 1946 роцi у
вiцi двадцяти п'яти poKiB. I нарештi, сама Micic Евелiн Маклiн
померла 26 квiтня 7947 року, а ii колекцiю розпродали, щоб
розплатитися з боргами. Усю колекцiю коштовного камiння
Евелiн Маклiн придбав у KBiTHi 1949 року Гаррi BiHcToH. BiH пИ-
Hic синiй алмаз .,Хо}лп,, у подарунок CMiTcoHiBcbKoMy iнститlпу,
де KaMiHb, здаеться, знайшов нарештi спокiй.

Чи може таке бути, що придбання брата-близнюка (чи май-
же близнюка) алмаза ..Хоуп,, восени 1913 року cTiulo для мене -Михайла Терещенка, молодика, якому все життя посмiхалася
удача, над чиею долею, здавалося, ворожиJIи добрi феi з усього
cBiTy, - фатальним i накликало жахливе прокляття? У будь-
якому разi, вiд цiеi дати колесо Moei фортуни почало обертатися
в зворотному напрямку. Правда, невичерпна енергiя та мiцне
здоров'я не покинули мене, але на мiсце щастя й процвiтання
прийшли лихо та злиднi.

_9 -
Автор книжки згаду€:
<Моя бабуся Маргарi1 яку я називав MaMi, передала MeHi перед
смертю кiлька збережених нею листiв, телеграм i документiв,
що допомогли MeHi написати цю книжку, присвячену життю
мого дiда Михайла lвановича Терещенка. Я xoTiB би навести
тут три листи дiда, написаних в YKpaTHi в червнi 19'l4 року
чудовою французькою мовою, що свiдчать про його любов до
моеТ бабусi, про його радiсть вiд думки, що незабаром BiH стане
батьком. Але крiзь цi прекраснi почуття вже пробиваються деякi
недобрi передчуття, хоча в той час ще нiщо, здавалося, не за-
тьмарювало його життя. l-{i листи написанi в його улюбленому
ма€тку Олександрiвський парк у Волфиному, поблизу TboTKiHo,

де сьогоднi проходить росiйсько-украТнський кордон>.
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Лист N9 1

Люба. моя! Чому mqка непевнiсmь? Я з неmерпiнtt-*м чекаю
mlozo лuсmц щоб ilовidаml!ся, чомуцеil.did (лiкар. 

-Прtuл. 
авm.)

не може зважumuся. Моя мспенько Mopz, я очit<ую на mоil. Oень,
колч оmрuJлаю нqрешmi вiOповiOь, в якiti Jйоя кохана скаже MeHi:
mаъ це правdа, нас mепер mроa MeHi зdаеmься, мое futсtJlя, моя
обожнювана кохo.на, що Bid цuх слiв Jйое серце наповнumься нiж-
нiсmю значно бiльшою заmу яку mчмо?лопочуваmчпроlтlяzом
mtц 0вох muжнiв (BoHu нещоOавно провелч dва muжнi разоtt у
Парuжi. - Прtlм. авm.). Я лаdнuй, ноаtmч mебе на руках, абч
mч не осmупlulася, я лаdнuй, захuсmumч mебе Bid ycix i ycbozo,
навimь Bi} mебе caMot, кохo'на, Bid miet mрuво?u, що чo,с вid часу
охоLпюеmебе. МояМi" моялюбаМарz, яmаккохаю mебе. Зараз,
хоч бч ччм я займався, я dумаю miлькч про нас, про нос i про
маJlя. Я хо.у, щоб mч почувала, що я пор)rч, моя Mapz, як i я
за мumь вiOчуваmuму поруч mебе, mЬtькч-но запечqmаю цьоzо
лuсmа i прtutяжу, заплющuвшч очi, щоб краще dумалося про
mебе. Я буdу dуже слухнянlJJil, mому що боюся хвlulюваmч mебе,
зqпоdiяmч mобi бiль. MeHi 0обре в цю мumц кохано. Не знаю, чtt
mо зовOякu BqHHclJyl, чч mо mому mчхому жummю, яке Jйч велч
dва muжнi, я почуваю себе кращq нiж буdь-колч цiеt зusпu. Моя
Mapz, запumаil у Барmа, чч можна mобi поiхаmч dо Сальсо, а
?оловно не зашкоdumь mобi поtЭdкс dо Pocit. Я б хоmiв, щоб
mч незабаром прuiхалQ, Jйоя люба, а якщо це неможлlлво, я сtм
0о mебе прuлф.У буdь-якому разi я не вumрчJйою doBzoi розлукu.
,Що побоченl-.я, fuлоя Mapz, я mебе цiлw i кохаю.

ЗавжOч mвiй, Мiшель.

Лист N9 2
Моя кохоно! Я поспiшаю напuсаmч KiltbKa слiв dо mо?о, як

пошmа поiOе на сmанцiю. СъоzоOнi була zроза i моя нещасна сmа-
ра 2олавq, нq це вidреаzувала. 3араз поzоdа прекрасна, чуdовuй
захi0. Я уявllяю себе поруL iз моею еduною Mi, я вже плоную tt
прuiз), якu4о лiкар dозволumь цю поOорож переd прuildешнiмч
лпiсяtljs"tч спокою. Люба моя, якщо mч не проmu, mо прutжdжаil
прямо dо MocKBu. А звidmiля за dень-Oва ttu вiOправtuлося 0о
Рuбiнсько, це не dолеко, 6-В zoduH шwу, iпоплuвемо Волzою dо
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Co-tvtapu. IJ,ячасmuна ulляху аж нiяк rпобi не зашкоdumь, коханq
моя Mi, я бiльше побоююся mряскч в поmязi il. цiеt несmерпноt
спекu. Я фже mебе люблю, моя Ma)leublкa, i хочу, щоб mч була
щаслlлва, lyMail. про mq скiлькч раOосmi mч MeHi 0аеш. Що ж do
dаmu, mо в буOь-якutt час, колч забажа.еш, пiulя mlozo вiзumу
do лiкаря. Mot планч mрохu змiнtutuся. Я xomiB завmра з'tзdumч
на нашi солянi шахmL!,, oJLe пан, що л4ав мене супровоdжуваmu,
занеdужав. KpiM mozo, поJilер cmapuit XopumoHeHKo, баmько ма-
0ам Олiв i кttяжнч Гончаровоi, i похорон завmра у п'яmdесяmч
кiломеmрах звidсu. Оскiлькч це Фв }aBHiit dруе Mozo баmька,
MeHi поmрiбно буOе наdяzmч сюрmук (а на dворi mрudцяmь п'яmь
zpaOyciB у miHi) i iхаmч mуdч пidmюпцuл на нашitL парi конеil..
ЗоOоволення mаке собi. Моя моленька Mopz, я маю закiнчуваmu,
лакеil. кажq що лuсmоношо боtmься пропусmumч поfflяz. Тому
0о побачення, моя люба Mapz, mвiil KoxoHuil. мiцно обiilмое mебе
Bid ycbozo ceplцL й любumы

Увесь mвiil, Мiшель.

Лист N9 3
Люба моя! Я не знаю, чому Lпе ui. п'яmнullя 13 мене лякаq

оdже в нс;с cbozoOHi саме mаке чuсло. Тому я не хочу сmqвumч й,оzо
Hq, почаmу лuсmq ymiш, бочу йоzо нq Bcix каленdарях i скрiзь, хоч
бч куdч ilшов пiuш обiOу: у школi, в iнmенdанmа - скрiзь воно
впаOае в око. БуOь обережна, кохано моя, щоб з mобою нiчоzо-
нiчоzо не mропlLпож. Я прutхав cbozodHi зранку, Jйоя J.4.аленька,
поzоdа сонячна, спека, як я люблю, якщо miлькч вона не засmqе
мене в поmязi, i оm що зi мною вidбуваеmься. Через dумку, tцо
в мене буdе cuH, сuн Bid mебе, я на Bcix duвлюся iншuмч очlLма.
Я зверmою yaozy на речi, якi dонеOовна булч MeHi баil"Oужчмu.
MeHi зOаеmься, що я вже бачу ilozo, dорослоzо, поруч зi мною.
I-|e нове й dуже прu€мне почуmlпя, коханQ моя, моя мtlла Mi,
хоча велuка mаемнul+я, що вidбуваеmься в mобi, mебе il. хвLIJIюе,
il, часом лякqa Люба моя, лiкарi - це жaxltuBi зануdu. Ось i цеit
сmарuil. неdоzрuзок BiH що, не може сказоmч mpoxll ранiше? Аdже
я не знаю, що робumu. Чч зможеш mч прutхаmlц чl! зможеш
mч зOiilснumч цю doBzy поdорож, абч побачumч сво?о коханоzо?
Що ж робumu? Я чекаю но це п'яmе ллlпня, щоб усе diзнаmuся.
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Я хочу бачumч mебе, хочу буmч поруч iз mобою, моя Mapz, ска-
заmч mобi сmiлькч прuязнltх слiв. Я знову хочу пережumч mакi
dHi i muжнi, як нашi осmаннi, IJ,e було казково. Моя маленька
Mapz, я почуваюся dобре, навimь dуже 0обре, оm miлькч шкiра
навколо мо?о хворо?о ока Bi} якноilлчtеншо?о пuлу зопалюеmься
mаmрiскаеmься. MeHimpoxu самоmньо оdному в цьому велччез-
ному буOuнку, проmе в мене е час, tцоб поdумкч переносumuся
dо miei, ко?о я кохою.

,Що швudкоzо побачення, моя Mapz.
Увесь mвiil., Мiшель.

Попри Bci недобрi передчуття, лiкарi врештi-решт д€tли до-
звй на подорож вагiтноi Маргарiт i наше побаченrrя вiдбуло-
ся. Ми зустрiлися на вокзzlлi у Вiльнюсi З1 липня. Мiй потяг
прибував на сорок хвиJIин ранiше, нiж потяг Маргарiт, i я мiг
дочекатись ii й стиснути в обiймах пiсля тридцятигодинноi по-
13дки залl3ницею через усю
€вропу.

Я очiкував Маргарiт бiля
дверей вагона. Але ще до
того, як дверi вiдчинилися, я
почр переривчастий собачий
гавкiт, схожий на цявкання
цуценяти. Я думав, що зараз
побачу мaшеньке песеня, що
рв еться якнайшвrtдше опини-
тися на твердiй земпi. Та ба!
Тiльки-но дверi вИчинились i
провiдник прилаштував схо-
динки, я побачив Маргарiц
яка неквапливо спускалася,
щаслива, що нарештi доiха-
ла й бачить мене. А за нею
йшов чоловiк; BiH шryтався в
поводi, намагаючись утрима-
ти свого м€UIенького песика,
який рвався вперед. I]ей га-

Серов В. Порmреm князя
Ф.Ф. Юсупова, iз собqчкою



лантнии чоловlк, що ввlч-
ливо пропустив красуню-
попутницю, був не ким iH-
шим, як кIUIзем Фелiксом
Юс5rповим, якого я добре
знав, оскiльки BiH меш-
кав у Санкт-Петербурзi
та мав ма€ток у Курськiй
губернii, поблизу нашого
Олексаtцрiвського парку.
Ми обмiнвпися на перо-
Hi кiлькома фразами, i
князь висловив свiй за-
хват красою й елегантнiс-
тю Маргарiт, у компанii
якоi BiH мав задоволення
здiйснювати цю подорож,
тому що ixHi елiтнi купе
були в потязi поруч.

Нарештi я знову отри-
мав мою кохани стомJIе-
ну, звичайно ж, довгою
дорогою. Але ми були
TaKi щасливi опинитися
поруч, що все iнше вмить
забулося. Разом ми дiс-
талися спершу до Санкт-
Петербурга, який влiтку

здавався справжнiм райським садом iз його Невою та про-
холодою каналiв. Я з радiстю помiтив, що Маргарiт непогано
опанувала росiйську й могла майже вйьно спйкуватися цiею
мовою, яка для Hei вже не була чужою.

Наше перебрання в столицi протiкало чудово, попри те що
моя мати досi вiдмовляJIася вiд зустрiчi з матiр'ю ii майбулнього
онука. Одначе ця прикра обставина була миттево забута на тлi
радостi вiд нашоi зустрiчi, наших розмов про перспективи, якi
вiдкриваються перед нами, вiд знайомства з мо€ю великою

Пi0 час круtзу Волzою
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та прекрасною батькiвщиною. Потiм ми руIпили потягом до
Рибiнська, саме з нього розпочавши наш круiз Волгою уздовж
знаменитого 3олотого Кйьця. Жнива були в розпалi, i на бе-
регах можна було спостерiгати збирання збiжжя й обробку
льону. Я з хвппюванЕям показував моiй коханiй першi росiйськi
MicTa на нашому шляху: Ярославль, а у вiсiмдесяти кiлометрах
далi - Кострому. Собор у KocTpoMi на гористому пiвнiчному
березi Волги бр таким високим, що в яснi днi його можна було
бачити з Ярославrrя. I все це таке стародавне, таке святе, таке
дороге серцю... Хiба можна було уявити, що за кйька poKiB
Иехто cкzt}Ke, що i з Moei вини зокрема) усе це буде пограбоване
й зруйноване? Однак у той час на берегах могутньоi Волги ще
панув€ша безтурботнiсть.

Ми гulанрЕлли продовжити подорождо Самари з вiдвiдран-
H;IM святих MicT - Нижнього Новгорода i Казанi. Але пiслrя при-
буття до Казанi на нас чекала страшна звiстка: Росiя оголосиJIа
вiйну Пруссii та загальну мобiлiзацiю. Наша безхмарна подорож
добiгла кiцця. Ми жагуrе молрuIися в казанському соборi про
перемогу, а потiм - про мир. Потрiбно було TepMiHoBo повер-
татися до Санкт-Петербурга. Залишивши все, ми потягами з
пересадками дiсталися до Москви, де пробули зовсiм недовго.
Я все ж таки спромiгся добути два квитки на (Пiвнiчний екс-
прес>, що доставив нас iз Москви до Санкт-Петербурга.

Пiсля приiзду на Маргарiт чекало тяжке i жахливе випро-
бування. Вона втратиJIа довгоочiкувану дитину. I вона, i я -ми обое були безутiшнi. ii день народження 21 серпня, що мав
стати першим днем народженнrI на росiйськiй зепътli, став надто
сумним. Хоч би якими були нашi плани на майбутне, нiщо не
могло замiнити нам сина, на появу якого ми чекали з такою
надiею i якого хотiли назвати IBaHoM на честь мого батька.
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Глава mреmя

Вря.Jуватш

Kpalшy вц
крашшOщlв

_1_
Вiйна - ми ще не знали, що
вона стане першою i що вона
буде свiтовою, - почалася. Ро-
сiйськi вояки, кепсько пiдготов-
ленi й погано озброенi, вйваж-

n но кинулися в бiй у €диному по-

ривi. Переважну iхню кйькiсть
становIrIи селяни, якi пiшли на
вiйну, заJIишиIJIи господарювати
в селах дружин i старих.

Звiсна рiч, у серпнi збиран-
ня буряку ще не починалось,
тож Товариство Терещенкiв
змушено було викручуватись i
вирiшрати безлiч проблем, аби
забезпечи ти сировиною цукро-
Bi й iншi заводи. flля органiза-

:-,; цii роботи Товариства я мусив
виiхати до Украiни. flo того ж
першi BoeHHi вiдомостi свйчитlи
про складне становище наших
вiйськ у Пруссii й Галичинi, тому
слiд було вживати запобiжних
заходiв на той випадок, якщо
фронт наблизиться до наших
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Вулutц Мiльtiонна. С анкm-Пеmерфр z

земель на Волинi, на захИ вй Житомира i Подi.гutя, в околицях
Вiнницi, де я орендував зепътli графинi Браницькоi.

Перед вiд'iздом я винайняв для Маргарiт простору квар-
тиру на другому поверсi гарного дому на Мiльйоннiй, непо-
далiк будинку Moei MaTepi Слизавети. Там вона завжди буде
поблизу й пй захистом, оскiльки французька вiйськова мiсiя
в Санкт-Петербурзi розташовувалася на першому поверсi цiеi
ж будiвлi.

Потiм я виiхав до Киева i застав у MicTi панiчнi HacTpoi,
пов'язанi зi станом речей на фронтi. Моя функцiя представника
вiд Украiни у Вiйськово-промисловому KoMiTeTi набула нового
змiсту. Слй було перебудовувати роботу Bcix заводiв для за-
безпечення кращого постачання й екiпiррання наших вiйськ.
Я цiлковито занурився у цю справу. Також намагався якнай-
краще виконувати свою роль молодого депутата flержавноi
думи. Я взявся фiнансувати чимало проектiв, потреба в яких
диктув€uIась економiкою военного часу.

У Киевi я прискорив будiвництво притулкiв для безхат-
ченкiв, якi могли б слугувати також пристановищем чи HaBiTb
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лiкарнями для поранених воякiв. 3рг{не примiщення на тисячу
лiжок звели на вулицi Нижнiй вал, на Подолi. Ми також попов-
нювЕuIи бюджет рiзних лiкарень, збудованих у Киевi нашою
родиною, зокрема дитячоi лiкарнi (сьогоднi 

- "Охматдит") i
лiкарнi на вулицi Стрйецькiй, щоб вони могли пiдготратись
i чекати на поранених iз фронту, KoTpi рано чи пiзно почнуть
прибрати.

Варто визнати, що першi ж спроби наступу пiд комаrцуван-
ням бездарних старих военачальникiв, призначених на високi
посади тiльки завдяки rxHiM спадковим дворянським титулам чи
близькостi до iмператорськоi родини, були вкрай невтiшними.
Перевершуючи супротивника за кйькiстю, росiйськi сwIи зму-
шенi були вiдступати на Bcix фронтах, зазнаючи справжнього
побиття.

I]i першi мiсяцi BoeHHoi кампанii, безумовно, показали об-
меженiсть i безсlашя самодержавства, а я вкотре замислився про
необхИнiсть якнайшвI4дших змiн, якщо не сказати - переворо-
ry, у старiй царськiй Pocii. Щоб хоч якось послабити стрzDкданшI
наших бiдолашних воякiв, я перебрав на себе керiвництво Mici-
ею Червоного Хреста на фронтах пiвденно-захИного Еапрямку
й неодноразово бував на передовiй, зокрема на Галицькому
фронтi, де намагався органiзувати допомогу, таку потрiбну тим,
хто брав гIасть у бойових дiях. Звичайно ж, yci BйbHi кошти
нашого Товариства, так само як i частину Moix величезних
cTaTKiB, я надавав державi в позики бо rx потребрала KpaiHa
для подальшого веденrш вiйни.

Щоб мiй внесок бу" щ" вагомiшим, я передав мою улюб-
ЛеНУ КРаСУНЮ яХтУ ,,Iолаrцу,, яка стояJIа в порту ХристiанiiО в
Норвегii, британському адмiралтейству, аби те переобладнало
ii пй гиавуrий госпiталь. KpiM того, моя кохана Маргарiц яка
тепер жиJIа разом зi мною в Санкт-Петербурзi й не мала по-
треби у своiй паризькiй квартирi на вулицi Мариньян, 6, бiля
€лисейських Полiв, вйдала ii французькому Червоному Хресту
для проживанЕя i лiкування офiцерiв, KoTpi видуяryвали пiсля
поранення на фронтi.

* Сьогоднi - Осло.
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Отже, ми цiлком стали
на слркбу AHTaHTi - Tpoic-
тому союзовi Францii, Англii
й Pocii, який ставив за мету
швлцкий розгром Пруссii та
ii союзникiв. Однак вiйна
затягувалася, а перемога,
що бачилася BciM швидкою
й остаточною, щотижня ста-
B;uIa дедалi бйьш зiмале-
ною й менш iмовiрною. У
вiйну втягнувся ввесь cBiT.
На жаль, усе вiдбралося не
так, як планували; точнi-
ше, rrIIанувати було немож-
ливо.

-2_
Спостерiгаючи постiй-

Hi поразки та хронiчну не-
здатнiсть росiйських вiйськ
до переможноi вiйни, я по-
думки жорстоко засуджував
нашу систему самодержав-
ства й усе суспйьство, нею
породжене.

Я намагався разом iз моiми друзями-патрiотами брати ак-
тивну гIасть у дiяльностi рiзних полiтичних гц>ткiв, на яких
виношувалися плани з повалення самодержавства. Я також
вiдвiдував франкмасонськi ложi Санкт-Петербурга (який на той
час став Петроградом, оскйьки назва Санкт-Петербург багатьом
видавалася занадто .,нiмецькою"). Я намагався, де тйьки мiц
висловлювати cBoi думки з приводу розбудови нового суспiль-
ства, якого конче потребувала Росй.

Вiйна неабияк перешкоджала моiй дiяльностi, пов'язанiй з

розвитком театрального мистецтва, живопису та лiтератури. У
1915 роцi ми HaBiTb мусI4JIи закрити наше видавництво "CipiHn.

Мtlхаilло Терещенко. 1916 piK
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Усю вивiльнену енергiю я витрачав на розробку реформ, веIIьми
потрiбних нашому ryспiльству.

помащr я став одним iз вiдвертих опозицiонерiв режимовi,
який щодня демонстрував свою нездатнiсть, нерiшучiсть, ко-
румпованiсть i несправедливiсть. I_1арський MiHicTp юстицii, не-
похитний IBaH Григорович Щегловiтов, голова flержавно\ ради,
BB€DKaB мене взагалi головним ворогом царизму i будь-що xoTiB
мене заарештувати. I, ймовiрно, не зробив цього лиIпе завдяки
MoiM посадi та впливу. Якби BiH знав, чим ще я займався, KpiM
cBoei офiцiйноi дiяльностi, у та€мних ложах...

Moi друзi-франкмасони, особливо з ложi <Малоi Ведмедицi>
у Петрогра дi, збиралися дедалi частiше. Починаючи з 1914 року
цi збори стчuIи вiдвiдрати Олексаrцр Федорович Керенський
i Микола Вiссарiонович Некрасов (пiзнiше, улiтку 79L7 polc7r,

ми складемо славнозвiсний "TpiyMBipaTr, Тимчасового уряду).
Нашi палкi дискусii день за днем ставали дедалi конкретнiшими,
IuIани дiй - щоразу детальнiшими, нашi зв'язки - усе числен-
нiшими. У 1916 роцi ми вiдчули, що бiльшiсть iнтелектуальних
елiт Петрограда та Москви пйе за нами, якщо ми спробуемо
захопити владу си;rомiць, оскiльки будь-якi перетворення де-
мократичним шuнхом у военний час були неможливi. В iншiй
ложi, що мала назву <Вiйськова ложа>>, мiй друг Олександр
Iванович Гуrков зi свого боку виявляв неабияку активнiсть у
роботi з армiйськими штабами, головЕо з генералом Алексе-
евим, що був ухожий до царя. BiH теж д}Dке переживав через
недiездатнiсть росiйськоi apMii. Ми з Гуrковим зустрiчались
як та€мно (на зборах братiв-франкмасонiв), так i вiдкрито, бо
обидва були членами Вiйськово-промислового KoMiTeTy (разом
iз MoiM московським другом, великим промисловцем Олексан-
дром Iвановичем Коноваловим) i офiцiйними представниками
Червоного Хреста.

Наприкiнцi 1916 року, коли ситуацiя на схiдних фронтах зай-
пша у безвихiдь, а моральна деградацiя вiйськ, та й суспйьства
загалом, видалася б будь-якому об'ективному спостерiгачевi
нестерпною, ми ухвалиJIи дiяти, доки ще € час. Тим паче що,
згйно з нашими вiдомостями, кошrуrriсти вже активIIо агiтували
на заводах Петрограда, в унiверситетах великих MicT i серед
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дезертирiв iз фронту, постiйно дiстаючи пiдтримку й грошi з
Нiмеччини, бо мми на MeTi остаточно пiдiрвати боездатнiсть
Росii..Щалi чекати ми не могли. При першiй же нагодi слiд було
переходити до рiш5лrих дiй.

-3-
Пiсля нескiнченного й кривавого 191б року piK 1917-й почав-

ся з гарноi новини. Напередоднi Нового року Маргарiт нарештi
народиJIа гарненьку мiшеньку здорову дiвчинку. Щоб закрiпити
наш союз, ми офiцiйно назвали ii Маргарiтою Михайпiвною,
але кликtlли пестливо Мiшет чи MiMi. Нарештi нас стало трое!
Настав час подарувати Мар-
гарiт чудове коль€ iз синiм
алмазом, зроблене для Hei
саме з цiеi нагоди. Щi ново-
рiчнi днi в Еашому сiмейно-
му гнiздечку на Мйьйоннiй
вулицi були одним суцйь-
ним святом. I-[iлими днями
нас вiдвiдув али близъкi дру-
зi, щоб привiтати Маргарiт
i MiMi, оточуючи нас най-
гарячiшою й найщиросер-
дiшою любов'ю. Особливу
шану виказув:ши офiцери з

французькоi вiйськовоi Mi-
cii, розташованоi пiд нами,
з якими ми зав'язали TicHi
дружнi стосунки.

Ми не були одруженi,
хоча вже жиIJIиразом майже
десять poKiB. Я xoTiB убез-
печити Маргарiт, на IuIечах
якоi тепер лежала турбота
про нашу маленьку MiMi,
вiд усi-пяких непри€мностей
хоча б у матерiальному mla-

Маля Мiшеm но рукох у нянькu.
Пеmроzроi. 1917 piK

119



Мuха.frло Терещенко. 1917 piK

Hi. Томупереписав на ii iмЪ
облiгацii п'ятивiдсотковоi
китайськоi позики 191З ро-
ку номiнальною вартiстю
п'ятсот двадцять тисяч
франкiв, якi вона розтчtiсти-
ла в петроградському вИдi-
леннi банку <Кредит Лiоне>
(де вони, мабуть, лежать i
досi). Я поклав також для
Hei особисто суму грошей у
комерцiйний банк <Волга-
Кама,, мого друга IBaHa
Стахеева, яка мала захис-
тити ii вiд матерiальних
негараздiв, HaBiTb якщо я
кудись зникну.

Якщо соцiальна i полi-
тична атмосфера в KpaiHi
мене не втiшала, то хоча
б наше з Маргарiт сiмей-
не щастя було захищене
i видавалось MeHi надiй-
ним прихистком, сповне-
ним миру та спокою. Чи
принесе новий 1917 piK те

осяяння, той поrrrтовх, що пробудить нарештi мою сердеш-
ну вiтчизну вiд сплячки? Я так жадав цього i сподiвався, що
сонце волi рано чи пiзно зiйде над Росiею. Ми вже позбулися
мерзенного <старця), Григорiя Распутiна, вбитого з великими
труднощами З0 грудня 1916 року князем Фелiксом Юсуповим
i його друзями.

Однак попервах ситуацiя ще погiршувалася. Наприкiнцi
сiчrrя я практично застряг у Киевi, оскйьки рух ycix пасажир-
ських потягiв у Pocii з 1 по 14 лютого майже з}дIинився. Я дiс-
тався Петрограда тiльки томи що був представником Червоного
Хреста.
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У сiчнi 1917 року ми з
Гуrковим розроби.пи пер-
ший план заколоту задля
повалення царя, бо пiсля
Bcix наших дискусiй дi-
йшли висновку, що лише
cIaIoBa акцИ здатна повер-
нути на краще полiтичне
й економiчне становище
краiни. Ми розумйи: що
швидше i спокiйнiше iM-
ператор залишить росiй-
ський престол, то легше
i безхворобливiше вiдбу-
дуться змiни в суспiль-
cTBi. Наш IuIaH полJIгав у
такому: будь-якою цiною
змусити Миколу II, не-
здатного вiдмовитися вИ
пйвалин сztмодержавства,
зректися престолу й пере-
дати владу своему наймо-

Олексанdр IBaHo вчч I!чко в (праворуч)
iз/уumр ом Олексiilо вччем Мiлюmiнtlлt

лодшому братовi, великому кнrIзю Михайловi Олексаrцровичу.
Ми його добре знали й часто бачилися, зокрема в Каннах, де
BiH проводив багато часу пiсля морганатичного шшrюбу, який
у принципi внеможливив його сходження на росiйський пре-
стол. flo того ж BiH не ц}aрався товариства багатьох росiйських
франкмасонiв i, наскйьки ми знали, був не проти того, щоб
змiнити нинiшнiй лад у Pocii на конституцiйно-монархiчний
на кшталт англiйського.

Олександр Iванович Гlпrков, один iз засновникiв Партii
октябристiв, яка ставила за мету встановлення в Pocii консти-
туцiйноi MoHapxii, став основним рушiем цього першого зако-
лоту, мета якого - змусити царя зректися престолу. А вiдтак
ми б вИсторонили вИ влади його сина, царевича, i передусiм
iмператрицю-матiр Олександру Федорiвну, вiдому сво€ю ре-
акцiйнiстю та пронiмецькими настроями. Пiсля цього ми б
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передЕши росiйський престол чи регентство великому князевi
Михайловi Олександровичу, €диноми хто, на думку загалу, був
здатний упровадити демократiю в Pocii та забезпечити перехiд
до конститylдiйного ладу. На жаль, цей перший заколот так i
не пiшов дмi обговорення, оскiльки генерал Алексеев, котрий
мав вiдповйати за його вiйськову пiдтримкlt, не витримав, у
всьому зiзнався Миколi II i запевнив його листом у цiлковитiй
своiй Bi/иaHocTi, що й покJIzuIо край цьому замiровi. Одначе той
факъ що власний брат монарха брав y.lacTb узмовi й погодився
на роль реформатора Pocii, свiдчить, яким низьким був piBeHb
довiри при дворi i якою слабкою пiдтримкою користався Ми-
кола II. Бiльше шiстнадцяти великих князiв, KoTpi перебlвали
при дворi, бажали усунення свого кузена Миколи i бйьш-менш
вiдкрито змовJIялися проти Еього.

Хоча перший заколот виявився мертвонародженимJ сто-

лицею ширvulися чутки, тож MiHicTp юстицii Щегловiтов знову
зажадав мого арешту, але йому перешкодили Moi покровителi
з високих кй, про що я тодi HaBiTb не знав.

,Щ,емонсmроцiя солOqmiв 1917 року в Пеmроzраdi



Другий заколот також бlв наmим з Гуrковим дiтищем. /.llя
забезпеченrrя вiйськовоi пiдтримки нашого задуму ми цього разу
заIIгIиJIи генерzша Кримова, яlоtй залпшався MoiM незраддивим
i надiйним другом €DK до вересня 1917 року, того дкя, коли BiH
наклав на себе руки пiсля безпИставного обвинувачення з боку
Керенського в його гаданiй yracTi в заколотi Корнiлова. Я тяжко
переживав самоryбство цiеi порядноi людиtllи i пiс.ltя 14 вересня
7977 pol<y став з пiдозрою ставитися до Керенського. Але поки
що Кримов був лише одним з органiзаторiв заколоту. BiH зi
сво€ю частиною, зi/ианою його iдеям, i за допомогою iнших
офiцерiв, KoTpi нам спiвчув€lли, mIaHyBaB захопити iмператор-
сьрrй потяг i домогтися добровiльного зреченЕя чи фiзичного
вiдстороненЕя царя.

Ми були готовi до реалiзацii заколоry, але подii в росiйськiй
столицi cTpiMKo розвивалися через народнi заворушення, якi
почмися 12 березня 1917 року. Несподiване повстання в Пет-
роградi Волинського полку, вояки якого залишили казарми
й перейIшrи на бiк !уми, а не царського Генштабу, захопlаlо
зненацька всю iнтелiгенцiю й полiтикiв, змусивши ix негайно
взятися за втiлення в життя давно виноцryваних rианiв.

-4-
Уранцi 12 березня телефон дзеленчав безупинно, починаю-

чи з Bocbмoi години. Мiй друг Гуrков бр особливо збуджений.
ЦiеI ночi цар вирiшив розтryстити .Щрту, тому Гуrков просив
мене негайно приiхати в будинок зборiв у Таврiйському палацi.
Потрiбно було передусiм рятувати Думу. Я взяв лише кiлька
необхiдних речей, шв}цко поцiлрав Маргарiт i маленьку до-
нечкy, яка сп:лJIа, та покиFryв нашу квартиру на Мйьйоннiй,
ще не знаючи, що в найближчi днi буду повертатися сюди в
кращому разi на двi-три години, щоб перепочити вй подiй цих
бурlстrивихднiв i ночей, переповнених горячковою роботою. Усе
тепер пiде iнакше.Ще не розупtiючи, я втягувався в справжнiй
марафон. Але я щиро вiрив: усе, що роблю, я роблю заради
порятунку cBoei краiни.

Коли я прибр у Думи там панувало збудження на межi з
iстерiею. HixTo достеменно не знав, що вИбувалося в казармах
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i на чиему боцi вiйсько. Невiдомо
було, чи розiгнана Дума та позбав-
лена влади, чи навпакл- практич-
но вся влада належить iй. Очевид-
но, якби в цей момент Щегловiтов,
MiHicTp юстицii i голова flержавноi
ради, чи грiзний MiHicTp внутрiшнiх
справ Протопопов лише з кiлькома
жандармами з'явилися в flyTvri, щоб
дотриматися IIроцедури розпуски
нашi задумп були б негайно при-
пиненi й усе довелося б починати
спочатку. Але HixTo не з'явився. Я
вiдразу подiлився цими побоюван-
нями з Керенським, Шульгiним i
Некрасовим. Я наполягав на тому,
що слИ негайно забезпечити охо-

рону flуми вiйськовими частинами.
Я HaBiTb зголосився пiти на пере-
говори з петроградськими шолками
й спробувати переконати ix, щоб
вони зzUIишили казарми й стали на
захист !уми, а також налагодити
стосуtrки iз високими вiйськовими
чинами, яких ми добре знали i на
яких могли розраховувати. Що ж
до тих нечисJIенних пiдроздiлiв, якi
вже зiбралисябйяflуми, то ix мож-
на було на пальцях полiчити i про-
тистояти вiрним режимовi вiйськам
вони не могли. Проте ix можна було
з€шrIити до арешту Щегловiтова i

Протопопова, якi, як я BBzDKaB, становили мя нас за нtшвних
умов едину небезпеку.

Пiсля KopoTKoi наради в атмосферi загальноi плутанини
вирiшили таке. Керенський використовуе cBoi opaтopcbкi здiб-
HocTi для пИнесення др(у депутатiв, що зiбралися в уже рево-

Мuхаtiло В о л о 0 tLMup о в чч
РоDзянко

повло Мuколqil.овчч Мiлюков
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люцiйнiй Думi. Шульгiн i Некрасов
намагатимуться перекоЕати голову
Думи Михайла Володимировича Род-
зянка, котрий досi не визначився,
приеднатися до нашоi справи. Ми iз
Гуrковим мали йти до вiйськовикiв,
щоб умовити ix стати на захист Думи
зi зброею в руках. Полишаючи Тав-

рiйський палац для виконання цього
архiважливого завдання, я зустрiчав
багатьох депутатiв, KoTpi поспiшали
до flуми: Львова, Шингарьова, Кара-
улова, Чхеiдзе, €фремова, Вершинiна,
Мiлюкова, Бублiкова та iнших.

Нашi вiдвИини петроградських
казарм дали несподiваний успiх: збун-
тований Волинський полк погодився
вийти з казарм i висунутися до Думи. Але до нас пристали й
iншi полки: Преображенський, Семенiвський та Iзмайлiвський,
а також саперний батальйон лейб-гвардii та курсанти основних
вiйськових шкiл...

Коли я врештi-решт повернувся до flуми, рке була пiзня нiч,
одначе там усе вирувiшо, хоча ситуацiя й була пiд контролем.
Родзянко приеднався до нас i переконав ycix тих, хто досi ва-
г;tвся. BiH надiслав царю телеграму з повИомленням про те, що
Дума вiдмов.пяеться виконати рiшення про розпуск i перебирае
владу в Петроградi на себе. Щегловiтов i Протопопов були за-
арештованi, так само як i iншi представники старого режиму.
Тимчасова рада Думи засiдала безупинно й забезпечувала ро-
боry Bcix рушiйних пасiв революцii, що cTpiMKo розганяJIася.
Вiйська, Ti, що зiбралися навколо Думи для ii захисту, були
рiшуrе налаштованi й добре органiзованi, хоча здебйьшого
не мали офiцерiв, якi б ними керували. ,Щивно, але оркестри
тих полкiв, що зiбралися бiля входу в Таврiйський палац, по
черэi безупинно викоЕув.ши французький гiмн - "Марсель€зу>.
Вiдтак вона cTEuIa символом нашоi лiберально-демократичноi
революцii.

Кнstзь
Георziй, €вzеновцч Льво в
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Я дуtиаю, що в нiч проти 12 берез-
Ея стара вJIада дiйсно була повалена.
I]арський режим був знеслшlений. Ми
довйалися, що цар наказав BipHoMy
генер.шовi IBaHoBy 13 березня навести
лад в Петроградi. Однак уже 14 бе-

резня вiйська вiдмовlаtися вист)дIати
i генерал сам був змушений тiкати,
рятуючись вiд самоryду над ним, якпй
хотйи вчинити його власнi солдати.

fleHb 1З березня присвятLии том}.,

щоб змiцнити нашу нову владу й iзо-
лювати KorvгyrricTiB. OcTaHHi створиJIи
Раду, вiйськове кршIо якоi вже намага-
лося посiсти мiсце думськоi Вiйськовоi
KoMicii, якою керував полковник Борис
Енгельгардт. Становище Керенського

було двозначним, оскiльки BiH бр wIeHoM обох органiзацiй,
однак iз розмови з ним я зробив висновок, що його €диною
метою було перетягrrути Раду на наш бiк. I_1им BiH i займався.
Ми ж весь день продовжували агiтацiю серед вiйськовикiв, щоб
зарrIитися iхньою пiдтримкою. 3окрема, генерал Алексе€в,
котрий перебував у ставцi царя в Могильовi (той самий Алек-
се€в, який в останнiй момент викрив заколот, що ми готували
в сiчнi 1917 року), запевнив нас, що армiя не буде перешкоджа-
ти зреченню царя, хоч i вiтала б збереженЕя Moнapxii шляхом
передання престолу царевичу пiд регентством великого князя
Михайла Олександровича, як ми i гulанрали ще в сiчнi.

У нiч проти 13 березня я вже думав, що можу перепочити,
коли раптом Бублiков, призначений думським KoMicapoM iз
транспорту, повiдомив нам опiвночi, що цар з;uIишив Моги-
льов, аби на спецiальному потязi прибути до Щарського Села
пiд Петроградом i звiдти спробувати повернугивладу. Тимчасо-
вий KoMiTeT Думи giллав наказ перехопити потяг на пiдходi до
станцii *Дноr, однак BiH змiнив маршрут i ми зрозумiли, що цар
прагне досягти штабу пiвнiчноi apMii у Псковi, щоб залуrити на
свiй бiк, можливо, ще вiдданi йоrчry вiйська пИ комаrтдуванням

Генерал
мttхаitло Восtlльовцч

Алексеев
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генерма Рузського. Ми спробрали зупинити iмператорський
потяг на роз'iздi ..Болого€>, але BiH i цього разу уник пастки
i повернрся на станцiю uДноu, щоб добутися Пскова iншим
маршрутом. Усю нiч й наступний день 14 березня flума i цар
грtши в хованки на хитросгиетiннях росiйських залiзниць.

Урештi-решт, поки цар дiстався Пскова, генерал Алексеев
схlulив генерЕuIа Рузського на наш бiк. 14 березня наприкiнцi
днrI здавалося, що цар Микола II уже цйком позбавлениiтвладп,
i багато веJIиких кrrязiв HaBiTb з'явйлися в.Щуму, щоб пiдтримати
нову революцiйну владу. В Думi точилися палкi дискусii щодо
нового державного ладу Pocii, щодо необхiдностi збереженrrя
MoHapxii в конституцiйнiй формi та з ycix iнших питань, якi
виника]Iи через TaKi грандiознi змiни, що вiдбралися в нашiй
ва.lкко керованiй KpaiHi, до того ж у розп;ш вiйни. Уночi ви-
рiшили скликати для розгляду цих важливих питань Установчi
збори i передати владу всерединi краiни Тимчасовому уря-
ду. Пiзно вночi я нарештi залишив дзизкучий вулик [уми для
того, щоб трохи перепочити вдома, обiйняти Маргарiт i мою
маленьку донечку.

Однак мiй вiдпочинок бр закоротким. На cBiTaHKy зателе-
фонував Мйюков i запитав, чи не погоджусь я ввiйти до складу
Тимчасового уряду, прiзвища членiв якого будуть оголошенi
в Думi сьогоднi, 15 березrrя. Напiвсонний, я дав згод}ъ €uIе за
умови, що не буду обiймати в ньому якусь другорядну посаду.
Я побоювався, що через мою молодiсть i невеликий досвiд у
полiтицi MeHi запропонують щось не надто важливе. Прибувши
в Дум}l я дiзнався, що став новим MiHicTpoM фiнансiв Pocii, i це
за три днi до мого трI4дцять першого дня народження!

15 березня посаду прем'ер-мiнiстра обiйняв кЕязь Львов.
Цьому передрали напруженi дебати з головою Думи Родзян-
ком, якого ввсuкали консерватором, i Керенським, вiце-головою
виконкому Ради. BiH прийняв цю посаду три днi тому, i це роз-
цiнили як сумнiвний i ризикований гIинок.

Дума не бажала для cBoei краiни aHi самодержавства, aHi ко-
пгуriзму. Згодом нашуреволюцiю 12-15 березня нЕввуть "буржу-
азною>. Як же це було дивно для мене 

- людини, яка нiколи не
вiдчувала й не вiдчуе близькостi до бlrржуазii, - виявитися серед
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наипомlтнrших представ-
никiв цього амбiцiйного
класи який намага€ть-
ся вiдiбрати в царя Bciei
Pocii його споконвiчну
владу! Отже, i про мене
СКаЖуть - "буржуЙ"...
YTiM, правда й те, що вiд
самiсiнького свого ство-
рення цей уряд називав-
ся <Тимчасовим>.

Наприкiнцiдня 15 бе-

резня я забiг додому, щоб
побачити Маргарiт i повi-
домити iй, шIо ii коханий
вiдтепер е росiйським
MiHicTpoM фiнансiв. Я
зайшов також до MaTepi
€.пизавети в ii особняк на
березi Неви. Лише вона
нiчому не здивувалася.

_5_
15 березня 1917 року

цар ще не зрiкся пре-
столи i я на один день
став ocTaHHiM MiHicTpoM
фiнансiв царськоi Pocii.
Однак Moi друзi Гуrков i
Шульгiн рке виiхали до
Пскова, щоб зустрiтися з

царем, який досi перебу-
вав у сво€му неприк€lяно-
му потязi, щоб домогтися
зречення, зокрема й вй
iMeHi царевича. Увечерi
16 березня ми дiзналися,
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що це було зовсiм не складно. I_{ap усвiдомив, що у своiй KpaiHi
опинився в повнiй iзоляцii, а вiйська, на якi мiг покластися,
його зрадили. KpiM того, BiH xoTiB уберегти слабкого i хворого
царевича. Тому Микола II сам пiдготрав акт зречення, вИ свого
iMeHi й вiд iMeHi царевича. При цьому в документi BiH вказав
час на кiлька годин ранiше, щоб не склалося враження, буцiмто
його змусили зректися силомiць. I]ap у письмовiй формi пiд-
твердив, що передае Bci своi повноваження братовi, великому
князевi Михайлу Олександрович}r.

Але ввечерi 16 березня, коли ще Гуlков i Шульгiн не по-
вернулися зi Пскова з докуNIентом про зречення Миколи II, не-
сподiвано зрiкся престолу й великиiа кI{язь. BiH закликав "ycix
громадян Росiйськоi iмперii скоритися Тимчасовому урядовi,
НаДiЛенОму Д)rмою BciMa повноваженнями>. отже, самодер_
жавне правлiння династii Романових, котра змушувала Росiю
трепетати протягом багатьох столiть, добiгло кiнця. Тимчасо-
вий уряд покинув Таврiйський палац i розмiстився в палацi
MapiiHcbKoмy, де до цього дня, 16 березня 1917 року, засiдали
царська Рада MiHicTpiB i flepxcaBHa рада - органи вищоi дер-
жавноi влади в Pocii.

Що ж за }кахливе становище склалося в нашiй KpaiHi в цi
ocTaHHi години царювання Романових! Усюди вiйна: i на кордо-
нах, i всерединi краiни, у наших MicTax. Усюди кривавi погроми
й убивства, як, примiром, бi-пя BopiT Петрограда - у Кронштадтi.

MapitHcbKuit псuLац. Санкm-Пеmер6lryz- Почаmок ХХ сmолimtпя, - , '
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Усrоди хвороби, злиднi та зубожiння. Усюди не працюють за-
води й паралiзований транспорт. Скарбниця, за якуя вiдтепер
вiдповйав,6ула абсо,пютно порожня. Я розlмiв, що сепаратний
п,lир iз Нiмеччиною, до якого цар, за достовiрними ч)aтками,
схилявся в ocTaHHi тижlri, був для нього, найiмовiрнiше, единим
виходом. Каси бу:rи порожнi, армiя, що потребувала буквально
всього, залишилася зовсiм без постачання.

Росiя разопл iз французами й англiйцяп4и входила до Антан-
ти. На Захiдному фронтi нiмецькi вояки стояли лише в кйькох
кiлометрах вiд Парижа, де ix стрип{ували лише героiчнi дii
наших союзнрtкiв. Якби нiпrцi змогли пiдсилити натиск шля-

Мiiопр фittсl,нсiв Мtuаilло [вановtLч Терещенко. 1917 ptK
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хом ослаблення росiЙського
фронту чи укладення сепа-
paTHoi угоди, вони, поза сум-
HiBoM, перемогли б у цiй Bi-
йни, Пiти таким пrляхом було
неприпустимо; це означало б
зрадити союзникiв i власнор5пr
вiддати перемогу Нiмеччинi.
Я усвiдомлював: за такою пе-

ремогою неминуче почнеться
наростання економiчноi моцi
Нiмеччини i це поховае надii
Pocii на суrаснi перетворення
та не дозволить iй посiсти гiд-
не мiсце в Свропi. Перемога
ж, як це було передбачено в
таемних угодах iз союзниками,
навпаки, дозволяJIа Pocii роз-
ширити зону свого впливу. I

наша нова демократична Росiя
пiсля спiльного розгрому во-

рога могла б стати сгIасною та могутньою. Усе свiдчило про
те, що перемога можлива, тiльки якщо жодна з трьох держав
не пiдведе й не зрадить. flo того ж Сполуrенi Штати Америки,
здаеться, були готовi прийти на допомогу. Отже, позицiя Тим-
часового уряду полягала у твердому HaMipi продовжувати вiйну
до останнього, щоб роздiлити плоди майбутньоi перемоги iз
союзниками.

Одначе для продовженнrI вiйни потрiбнi були кошти. Великi
мiжнароднi банки погоджувалися надати Pocii кредити, але пiд
KoHKpeTHi гарантii, У Францii мiй друг банкiр Ротшильд подав
приклад, давши особисту гарантiю пiд державну позику для
цйей оборони краiни. Своею чергою я погодився стати пору-
чителем ..Позики Волi,,, яку перший росiйський демократичний
уряд узяв у мiжнародного банкiвського консорцiуму для того,
щоб переозброiти армiю, продовжити боротьбу i, якщо пота-
ланить, перейти в наступ, а також щоб допомогти 3ахiдному

Облizоцiя <Позuкч Волi" з пidпuсqмч
MiHicmpiB, в mому чuслi М,Терещенка
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фронту, де билися нашi союзники. 3аспокоенi MoiM особистим
пИписом пiд позикою, заможнi друзi погодршися надати новiй
Pocii значнi суми: американський банкiр flжейкоб Шифф та
банкiрський дiм братiв Ротши.тlьдiв дали по мйьйону рублiв
кожний. Усього uПозика Волi" дозволlиа нам зiбрати кiлька
десяткiв мiльйонiв рублiв, конче потрiбних для подальшого ве-
дення BoeHHoi кампанii вИповiдно до наших зобов'язань перед
Троiстим союзом. За цю гарантiю, яку я тодi надав з великим
ентузiазмом, пiзнiше я не отримаю HaBiTb найменшоi подяки
вiд батькiвщини. Навпаки, мене ж звинуватять у Bcix грiхах, i
протягом багатьох poKiB мое майно перебуватиме пй арештом,
тож yci Moi надii мати у вигнаннi гiдне матерiальне становище
зазнають краху.

Учинок, що прославив Ротшильда, порука якого була по-
крита Францiею й Англiею, якi перемогли у вiйнi, MeHi принiс
тйьки загальний осуд i шаленi борги. Коли Ленiн згодом вiдмо-
вився визнавати борги Pocii, yci Moi надii розбагатiти остаточно
урвалися. Я вiдчув себе yrHeM чарiвника, який необережно грав
з вогнем i обпiк собi крила.

Проте я не вагаючись пiшов на цей ризик заради Moei Kpai-
ни. Я був одним iз найзаможнiших у cBiTi людей, я фiнансу-
вав революцiйно-демократичний рух, я був MiHicTpoM фiнансiв
першого уряду HoBoi ери. ПродовженЕя вiйни було життево
важливим для Moei краiни i для наших союзникiв, тому я не

ЕOуар0 i Луi РоmшtльOu
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мiг вагатися aнi хвилини. Ми повиннi були переозброiти ар-

мiю, i ми це зробили. I-{e дозволило нашим вiйськам у червнi-
липнi 1_917 року переliти в наступ, змусиJIо ворога вiдступити
й перекинри бйьше сиJI на Галицький фронт. Ще врештi-решт
змiнило баланс сил на користь наших союзникiв, KoTpi виграли
бiй пй Верденом i далi наступали на 3ахiдному фронтi аж до
остаточноi перемоги.

-6_
flo кiнця квiтня 1917 року в Тимчасовому урядi склалася

компактна, але дiездатна команда найважливiших MiHicTpiB. Ми
намагалися оперативно реагувати на Bci подii в цiй величезнiй
KpaiHi, щоб утiлювати нашi реформи в життя досить швидко i
вибитИ грунТ з-пИ нiг Рад робiтничих i селянських депугатiв,
якi обстоювали cBiToBy революцiю. Ми часто збиралися з MoiM

другом Коноваловим, MiHicTpoM промисловостi i торгiвлi, як i
я, великим промисловцем i одним з вiце-голiв Вiйськово-про-
мисловогО KoMiTeTy, членоful якого я також був; Керенським,
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MiHicTpoM юстицii й вймiнним пропагандистом наших реформ;
FIекрасовим, MiHicTpoM транспорту, i князем Львовим, котрий
очолював наш уряд. Пiзнiше, у наступному складi уряду, коли
князь Львов залишить нас, ми з Керенським i Некрасовим
створимо справжнiй "TpiyMBipaT" iз проведення реформ i мак-
симально ефективного керування краiною.

Паралельно я входив до складу спецiального KoMiTeTy MiHi-
cTpiB, покликаного допомагати вiйськовому MiHicTpoBi Гучкову
з ycix питань, пов'язаних iз веденням вiйни. Членами цього
KoMiTeTy були князь Львов, Мйюков, Некрасов, Керенський i
я. Отже, нашr "Tpil,MBipaT" активно дiяв на Bcix фронтах.

1В травня 1917 року в Петроградi почалися першi бунти,
спровокованi прихlальниками Ленiна, якиЙ повернувся зi Швей-
царii. Тимчасовий wлд вiдмовився вtд будь-якого збройного
втрrIання, щоб не пролити aHi краплi KpoBi, i з честю вийшов iз
цiеi ситуацii. А наш "TpiyMBipaT" набув ще бiльшоi ваги, оскiльки
я заступив Мiлюкова на важливiй посадi MiHicTpa закордонних
справ, а Керенський - Гучкова на посадi вiйськового MiHicTpa.



Оскiльки державна скарбниця була поповнена (значною мiрою
завдяки позикам, за якi я висц/пив пор)л{ителем), для мене як
MiHicTpa закордонних справ знайшлася важливiша робота зi
збереження альянсу мiж нашою краiною та двома краiнами-
союзницями, що були однаково милi мо€му серцю - Францiею
й Англiею.

ОлексонOр Ф е0 ор о вчч Кер eHcbKuti

Маю зiзнатися, що
призначення Керенсько-
го на посаду вiйськового
MiHicTpa надихнуло нашi
вiйська" BiH представив
нового Верховного Голов-
нокомаIцувача 

- 
генерfUIа

Брусилова. Той очолював
важливий фронт у Галичинi
й готувався знову перейти
в наступ. I]ей фронт }DKe
понад шiсть мiсяцiв розва-
лювався, оскiльки росiйськi
вояки масово дезертирува-
ли, що дозволяло нiмцям
без побоювань перекида"rи
вИтйя cBoi вiйська на 3а-
хИний фронт. Перекоrulи-
ва риторика Керенського,
який об'iхав yci вiйськовi
частини цього фронry, при-
значення Еа посаду Голов-

нокомандувача генерала Брусlа-пова та забезпечення вiйськ бое-
припасами, що уможливиJIося завдяки поповненню росiйськоi
скарбницi, зробили справжне диво. На з агальний подив, 1 липня
1917 року сьома, восьма i дев'ята росiйськi apMii перейпrли в
наступ i змусили Людендорфа" TepMiHoBo перекинути понад

О Людеrцорф Ерих Фридрих Вйьге_rrьм (1865-19З7) - нiмецькиЙ генерал-
полковник. Автор концепцii "тотальноi вiйни". Вiд початку Першоi cBiToBoi
вiйни 

- 
Еачальник штабу в Гiнденбурга. Разом з ocTaHHiM здобув загально-

нацiональну популярнiсть rriсля перемоги пiд Танненбергом; з серпня 1916 р.
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дев'ять дивiзiй i шiстсот сорок вzDкких гармат на фронт у Га-
личинi, тим самим завадивши нiмIцм завдати рiшуrого удару
по союзниках до очiкраного приходу на 3ахiдний фронт аме-
риканськоi допомоги.

Нашi вiйська, отямившись вИ тривалого перiоду поразок i
розчарувань, хоч i не змогли здобути перемоги на Bcix фрон-
тах, однак зайняlIи кiлька стратегiчних пунктiв супротивника
уздовж yciei лiнii фронтlt, таких як австрiйське MicTo Калуш, за-
хоплене 10 липня армiями генералiв Корнiлова i Черемiсова.

Президент Вiльсон заявить пiзнiше в Конгресi, що "це ро-
сiйська революцiя дозволиJIа Споrг5rченим Штатам вступити у
вiйну й змiнити спiввiдношенЕя сI4JI протиборчих cTopiH".

-7 _

Але наш нiмецький супротивник притримував свою зброю.
Пiзнiше Людендорф напише у своlх спогадах про вiйну: "Вiдря-
джаючи Ленiна до Pocii, наш уряд взяв на себе особливу вiдпо-
вiдальнiсть. ПИ во€нним кутом зору цей захiд був виправданим,
Росiю потрiбно було повалити>.

Одними з перших заходiв Тимчасового урядубули полiтична
aMHicTй та скасування заслання й висилання за кордон. Ско-
риставшись цим, 17 квiтня 1917 року в броньованому вагонi,
наданому нiмецькою армiею, Ленiн повернувся зi Швейцарii
до Петрограда, без жодних зусиль перетинаючи Bci кордони,
зокрема Берлiн. Ленiн i був тiею останньою зброею, розробле-
ною Гiнденбургом" i канцлером фон Бетман-ГольвегомОО, щоб
<пов€UIити Росiю".

фактично керрав yciMa операцiями нiмецькоi apMii. Пiс;rя закiнчення вiйни
близько зiйшовся з Гiтлером, брав yracTb в Пивному путчi, але незабаром
розчарувався в нацист;rх i в 1928 р. вiдiйшов вiд суспйьного я(иття.

" Гiнденбlрг Пауль фон (18+7-1934) - нiмецький вiйськовий i полiтич_
ниЙ дiяч. Видатний комаIцувач часiв Першоi cBiToBoi вiйни: головнокоман-
дувач на Схiдному фронтi проти Pocii (1974-1916), начальник Генерального
штабу (1916-1919), прусський генерал-фельдмаршал (2 листопада 1914),
рейхспрезидент Нiмеччини (1925-1934).

О-* Бетман-Гольвег Теобальд фон (185б-1921) - нiмецький полiтич-
ний дiяч, рейхсканцлер Нiмецькоi iмперii, мiнiстр-президент Пруссii 1909-
1977 рр,

10 М Терещенко l37



MiHicmp M.I. Терещенко з ?eHepqJLoM
П.М. Кросновtlлt i послом CIIIA

сером Френсiсом. 1917 piK

У перший же вечiр
у Петроградi Ленiн за-
явив на мiтинry про по-
требу в якнайкоротший
TepMiH перетворити зо-
внiшню вiйнународiв на
внутрiшню вiйну класiв,
а для цього Bci щирi ре-
волюцiонери в ycix кра-
iHax, що воюють, по-
виннi сприяти поразцi
cBoix KpaiH. Вй самого
повернення до Pocii, не
втрачаючи жодного дня,
Ленiн взявся за активну
дiяльнiсть, спрямовану
на пiдривання бойово-
го духу росiйськоi apмii,
як BiH i обiцяв нiмцям.
Бомба уповйьненоi дii,
закладена Гiнденбур-
гом, розiрвалася.

3i спогадiв О. Керен-
ського "росiйська рево-
люцй. t9l7rr, опублiко-
ваних у видавництвi

"Пайо,, (1928):
<Коли в TpaBHi, не-

забаром пiсля мого призначенЕя на посаду вiйськового MiHicTpa,
я вИвiдав Ставку Верховного Головнокомандувача, генерали
Алексеев i fleHiKiH (начальник Генштабу) подали MeHi звiт i
меморандум iз докладними вiдомостями щодо способiв листу-
BaHHrI, якими користувалися росiйськi шпигуни та ixHi можно-
владнi нiмецькi замовники.

Тож, перед Тимчасовим урядом постало вельми делiкатне
завдання: розпочати слiдство в зазначеному напрямку, просте-
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жити за агентами, якi здiйснювали зв'язок мiж Людендорфом i
Ленiним, та спiймати iх на мiсцi злочину, з yciMa док)rментами,
якi б доказувiulи цей зв'язок. Найменший розголос цiеi справи
змусить нiмецький генштаб знайти iнший спосiб зв'язку зi cBoi-
ми агентами в Poci1. <... > 3 огляду на в;Dкливiсть справи HaBiTb
серед.rленiв Тимчасового уряду можна було поiнформувати про
Hei лише лiчених MiHicTpiB...

KpiM князя Львова i мене, втаемниченi були тiльки два
мiнiстри: Некрасов, MiHicTp шляхiв сполrIення, i Терещенко,
MrHlcTp закордонних
справ. Справа була дору-
чена саме Терещенковi,
а ми вирiшиJIи якомога
менше занурюватися в
подробицi його розслi-
дування. Завдання, яке
стояJIо перед Терещен-
ком, було заскладним
i виконати його було
вкрай важко. його ви-
конання забрало бага-
то часу, €ие результати
виявилися для Ленiна
нищiвними. Розслiду-
вання чiтко показало,
якими способами Ле-
HiH вступав у зносини
з Нiмеччиною. Були
встановленi особи, якi
виступали посередни-
ками пИ час переданнrI
грошей (Фюрстенберг-
Ганецький у Швецii,
Козловський i мадам
Суменсон у Петрогра-
дi). Також було вста-
новдено назви банкiв,

10-

MiHicmp M.I. Терещенко з 2енералом
О.О. Брусttловttм. 1917 piK
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якi здiйснювали цi перекази: "flисконто-Гезельшафт" (Disconto
Gesellschaft) у Берлiнi, "Нiа-Банк" (Nya-Bank) у Стокгольмi та
Сибiрський банк у Петроградi.

Козловський, заарештований пiд час бiльшовицьких висту-
пiв у липнi, не став заперечувати, коли йому пред'явили доку-
менти, якi доводtали, що BiH одержував великi суми з-за кордоЕу.
Щей чолов'яга, котрий мав свого часу пристойну репутацiю i був
одним iз лiдерiв польськоi соцiалiстичноi партii, нахабно з€Iявив
на свое виправдання, що вiд початку вiйни займався, разом iз
Ганецьким i мадам Суменсон, контрабандною торгiвлею, а саме
ввозом до Pocii предметiв дамського туалету,

У той час Ганецький саме мав прибуги через Фiнляндiю
до Петрограда, 1В чи 19 липня, ще до початку бiльшовиць-
кого заколоту. При ньому були документи, якi незаперечно
доводили зв'язок Ленiна з нiмецьким генштабом. Ганецького,
цього бiльшовицько-нiмецького агента зi Стокгольма, мали
заарештувати на шведському кордонi. flокументи, якi BiH вiз,
були нам прекрасно вйомi. flалi я розповiм, як так сталося,
що Ганецький не потрапив за Грати i Ti величезнi зусилля, що
ix докладав протягом двох мiсяцiв Тимчасовий уряд (головно
Терещенко) для викриття пiдступностi бiльшовикiв, звелися

CBiToBa вiйна навчиJIа Bci втягнутi в Hei краiни не тйьки
застосовувати отруйнi гази й iншi засоби фiзичного знищення
супротивника, але також ввела в ужиток в небачених досi масш-
табах як дозволений засiб боротьби застос}ъання смертельного
газу пропаганди й корупцii, щоб морально розкладати населеннrI
в тиJIу ворога.

CaMi ж бйьшовики вже не могли зупинитися на шляху
руйнування, HaBiTb якби росiйське повiтря й пробудило б у
Ленiнi, Зинов'евi та ixHix поплiчниках хоч якiсь уявлення про
честь i супиiння. Кожен iхнiй крок спостерiгали й контролювали
агенти Людендорфа, а необмеженi субвенцii, наданi нiмецьким
генштабом для пропаганди "соцiалiстичноi революцii", були
б вiдiбранi за першоi ж спроби центрального KoMiTeTy партii
бйьшовикiв 1псилитися вiд cBoei пораженськоi програми. Отже,
об'ективно кажгIи, не могло бути й мови про мир чи згоду
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Пеmроzраd. 1917 piK

мiж бйьшовиками та сиJIами росiйськоi демократii. Вiдкрита
боротьба мiж цими протилежними таборами була такою ж
немингIою, як i вiйна мiж Росiею та Нiмеччиною на фронтi.
Власне, коли росiйськi вiйська перейпrли в наступ на нiмцiв,
генеральний штаб бiльшовикiв своею чергою почав наступ на
революцiйну Росiю в тилу росiйськоi apMii>.

Далi у cBoix мемуарах Керенський згадуе Ti заворушення,
що спалахнули в Петроградi L6, 17 i 18 липня, i червоногвар-
дiйцiв, якi роз'iжджiulи MicToM у вантажiвках з написом <Перша
куля - Керенському", тодi як BiH намагався пйнести боЙовиЙ
дух у вiйськах на фронтi.

Ось як BiH описуе подальшi подii:

"...Тодi я вирiшив на кйька днiв поверЕутися до Петрограда.
flорогою, на пiд'iздi до Полоцька, мiй потяг ледь уник катастро-
фи, зiштовхнувшись з локомотивом, який чомусь пустlulи на
повнiй швидкостi назустрiч. Наш машинiстледь устиг заг;йьму-
вати, тому розбчulася лише платформа перед MoiM вагоном.

У Полоцькуя зустрiв Терещенка. BiH зайшов до мого вагона
й розповiв yci подробицi останнього дня бйьшовицького пов-
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стання (18 липня). Тодi трапився один епiзод, який виявився
сприятливим для вiйськ, а для нас обох - справжньою ката-
строфою.

Пiзно ввечерi L7 липня MiHicTp юстицii Переверзев визнав
за потрiбне передати пресi частину матерiалiв, якi стосувчuIися
зрадництва Ленiна, Зинов'ева й iнших бiльшовикiв, зiбраних
Тимчасовим урядом i вже переданих до прокуратури. Насryп-
ного дня цi матерiали опублiковЕulи в ycix газетах, а до цього
всю нiч ix роздавали гвардiйцi у виглядi листiвок. Враження,
яке ця iнформацiя справила на вiйськовi частини, було приго-
ломIIшивим. Полки, якi вагалися, негайно стали на бiк уряд}4 а
Ti, хто пiдтриплував бйьшовикiв, утратиJIи весь революцiйний
запал. 18 липня протягом дня заколот швидко придушили, а
особняк Кшесинськоi, що був фортецею Ленiна, захопили л)я-
довi вiйська.

Проте Тимчасовий ур"д назавжди втратив можливiсть довес-
ти факт зрадництва Ленiна, спираючись на незаперечнi докумен-
тальнi докази. Фюрстенберг-Ганецький, який вже наближався
до фiнського кордону, де його мали заарештувати, повернувся
до Стокгольма, вiдвозячи найважливiшi документи, що були
при ньому, як нам було достеменно вiдомо, Напередоднi мого
поверЕення з фронту, вiдразу ж пiсля того, як Переверзев пе-
редав журналiстам конфiденцiйнi документи, Ленiн i 3инов'ев
вислизЕули з Петрограда ia сховались у Фiнляндii.

Виправданням MiHicTpoBi юстицii могло слугувати лише те,
що BiH не знав про пiдготовку арешту Ганецького - арешту,
який визначив би долю бйьшовикiв. I все ж таки з його боку
було недопустимим розголосити без попередньоi згоди Тимча-
сового уряду TaKi вахсливi документи. У результатi рiзкоi дис-
Kycii з цього приводу Переверзев мусив пiти у вiдставку. Немае
щонайменшого cyMHiBy, що Bci подii пiсля цього лiта 1917 року
i сама iсторiя Pocii могли б повернуги на зовсiм iнше, якби
Терещенко мав змогу завершити складне завданIи з викриття
Ленiна, а отже, якби зрадництво Ленiна було б доведене з усiею
очевиднiстю перед судом>.

Закiнчrапася ця справа вiдставкою MiHicTpa юстицii, а князь
Львов, котрий обiймав посаду прем'ер-мiнiстра, вважав за свiй
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обов'язок скласти iз себе повнов;Dкення. Вiдтак Керенський
викоrryватиме функцii прем'ер-мiнiстра, залишаючись у той
же час вiйськовим MiHicTpoM. Я ж зберiгав cBoi повноваження
MiHicTpa закордонних справ i продовжував ревно захищати
Троiстий союз. З ycix .ureHiB першого Тимчасового уряди що
почав свою робоry 15 березняL9t7 року, нас заJIишиJIося тiльки
четверо - Керенський, Некрасов, Коновалов i я. Ми утворили
знаменитиЙ (квартет> (дехто, BTiM, назве Його "TpiyMBipaToм>)r
оскiлькrд хоча Коновалов i продовжував викоIrувати cBoi функцii,
:ше не так очевIцно, як ми трое), який керував демократични-
ми перетвореннями в Pocii i з першого ж дня не шкодував сиJI
заради втйення лiберальних Ией, заради перемоги HoBoi Pocii,
яка гiдно викон;ша Bci обiцянки, данi союзникам на початку
вiйни. Усупереч веJIичезним труднощам ми не змiнIдIи обраний
кп)с, не почали цrукати iнших союзникiв, не вiдхиlrшtися вiд
полiтичноi лiнii, намiченоi пiсля зреченЕrI царя.

Я вiдчрав, що завдяки наново розпаленому ентузiазму ро-
сiйських вiйськ, героiчнiй оборонi союзникiв (що показала битва
пiд Верденом), а також оголошеному прибуттю американського
пiдкрiгшенЕя перемога союзникiв уже зовсiм не за горами.

На початку серпня диIиоматична канцелярiя одержала вiд
нiмцiв пропозицiю щодо пiдписання сепаратного миру на вель-
ми привабливих дtя нашоi краiни умовах. Нiмцi бачили, що
росiйськi вiйська перейпии в насцдI, що ixHi агентурнi мережi
всерединi краiни викритi, а ixHi шпигуни - Ленiн i 3инов'ев -вигнанi з Pocii, i розумйи, що на Захiдному фронтi iхнiй час
cIuIиB. Тому вони ладнi були пiти на все, щоб пИписати з Ро-
сiею сепаратний мир, який дозволив би iM перегрупуватись i
спрямувати всю свою бойову мiць проти франко-британських
сил, перш нiж прибудуть американськi вiйська. Певна рiч, я
ознайомив Керенського i Некрасова з цими привабливими про-
позицiями, i ми одноголосно вирiшптlи не зраджувати наших
англiйських i франIдузьких друзiв, а до кiнця дотриIчryвати слова,
наданого iM.
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Позбувшись на певний час контролю Рад, wIени яких або

булпна BTiKax за кордоном, або сидiли за Гратами, ми нарештi
змогли в першi тижнi серпня спокiйно органiзувати переiзд
iмператорськоi родини до Англii, як того бажали ocTaHHi Ро-
манови, якi були кузенами британськоi королiвськоi родини. Я
був надзвичайно здивований, отримавши вiд англiйського поспа
офiцiйне повiдомленнrl, яке мiсти:lо недвозначну вiдмову Вели-
Koi Британii вгryстити у военний час на свою територiю будь-яку
особу, пов'яз ану родинним и узами з ро сiйською iмператорською
родиною. Я був приголомшений, просто не знаходив цьому
пояснень, хiба що таке: iмператрицю вваDкали пронiмецьки на-
лаштованою особою. Але, можливо, iснувалпilт iншi причини,
MeHi невiдомi. Пiзнiше, у 1918 роцi, коли я звернуся зi схожим
проханнrIм - прийняти мене як бiженця, - я отримаю таку
саму незрозумiлу вiдмову Англii. Адже весь 1917 piK я не шко-
д}вав сил, аби захищати iнтереси наших союзникiв, i вiдхиляв
пропозицii нiмцiв щодо укладення сепаратного миру... Але,
мабуть, не випадково говорять: "пйступний Альбiон"?

У будь-якому разi потрiбно було TepMiHoBo вирiшувати,
куди вивозити iмператорську родину, тому що Тимчасовий уряд
уважав, що в Щарському Селi вона перебувала занадто близько
вiд Петрограда, де тйьки-но вiдбулися заколоти й кожноi митi
вони могли спал€lхнути з новою сиJIою. Якби заворушенЕя по-
вториJIися цiею зимою, то захистити царську родину було б

украй важко. Постановилrи вiдправити царя та його родину в
нiч проти 14 серпня до Тобольська.

Незабаром пiсля вiд'iзду царськоi родини в Ставцi, у Гене-

рЕшьному штабi Верховного Головнокомандувача росiйських
вiйськ, розташованiй у Могlътlьовi, прихований протест генера-
лiтеry перерiс у вiдкритий заколот. На той час генерал Корнiлов
заступив генерала Бруслспова на посадi Головнокомаrцрача. fuie
з'ясуъмося, що BiH пiд приводом безладiв, якi, за його iнфор-
мацiею, мали спалахнути в Петроградi 10 вересня 1917 року,
органiзрав переведення до Петрограда армiйського корпуса
пiд командуванням генерiLда Кримова нiбито для захисту Тим-
часового уряду. Насправдi сшrи бйьшовикiв були тодi роздроб-
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ленi, Тимчасовий уряд тримав ситуацiю пИ контролем, жодноi
небезпеки для нього не було. Проте Керенський подумав, що
Кримов може взяти участь у вiйськовому переворотi Корнiлова,
iMoBipHo, за згодою генерма Алексеева. Кримова заарештувЕuIи,
коли той перебуъав ще в ста трIццяти кiлометрах вiд Петро-
града, у районi Луи. У своему кабiнетi Керенський звинlватив
його в зрадi. Кримов же, заперечуючи звинуваченЕя, наполягав,
що всього-на-всього виконав Еаказ Корнйова: перемiститися
до Петрограда на захист Тимчасового уряду. Я особисто знав
Кримова, ми розробляJIи з ним IuIaH змови проти царя напе-
редоднi революцiйних подiй у березнi 1917 року. Тому я бр
упевнений, що BiH нiколи не братиме yracTi у-вiйськовому пере-
BopoTi, спрямованому на вйновлення MoHapxii чи диктатури. Ще
був справжяiй i вiрний сво€му clloBy офiцер, людина честi. BiH
був уражений звинуваченнями, якi висунув йому Керенський
1З верестrя, тож наступного дЕя, 14 вересня, до того як я змiг
зустрiтись i переговорити з ним, Кримов застрелився. BiH бр
MoiM другом, i я дуже тяжко переживав його кончину. Кiлька
днiв по тому я глибоко переживав на його похованнi.

Оцiнку спроби генерала Корнiлова вчинити переворот, пiд-
триманий найконсервативнiшими колами Pocii, як невдалоi,
нинi вже зроблено - це iсторичний факт. Усе до щонайменших
деталей Еам пояснив Керенський пiд час нiчного засйанrrя Тим-
часового уряду 8 вересня 1917 року, не згадавши тодi тiльки
про просування apMii Кримова (про це ми дiзнаемося тйьки за
чотири днi, коли армiя наблизиться до столицi). Я, як i решта
MiHicTpiB, подав у вiдставку, щоб дати можливiсть реорганiзу-
вати Тимчасовий wяд, два wIени якого, поза cyMHiBoM, були
вгиутанi чи щонайменше поiнформованi про реакцiйнi дii ге-
нералiв Корнйова й Алексеева.

Що ж до yracTi в цьому заколотi генерала Кримова, тут у
мене назавжди заJIишvlJlися сумнiви i смерть генер:ша ix не
розвйла. В будь-якому разi я цйковито йому довiряв. Я не ба-
чив жодного незаIIеречного доказу на користь звинувачення,
висунуIого Керенським, - нiбито Кримов повiв cBoi частини
на IIетроград не дJIя того, щоб стати на захист Тимчасового
уряду, а iз зовсiм iншою метою.
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Генерал
Олексанdр Мtцайловчч

KpuMoB

Пiсля самогубства Кримова гене-
рала Корнiлова вИсторонI4IIи вИ ко-
мандування й заарештували, щоправ-
да, лише тимчасово. Генераловi А-пек-
сееву наказали взяти пИ варту KopHi-
лова, i бiльше того не турбрали. Тодiж
Олександр Федорович Керенський сам
одягrryв генеральський мундир, пере-
бравши на себе, таким чином, керiвни-
цтво Bciмa вiйськовими i цивйьними
сиJIами HoBoi Pocii. Тож чи не BiH в
остаточному пiдсумку виграв бiльше
за iнших, зосередивши всю повноту
влади в одних руках - у cBoix?

I це тодi, коли скликаЕIIя Установ-
чих зборiв перенесли з 1З жовтня на
6 грудня i Тимчасовий 1ряд мав за-
безпечити iхню роботу. На той час ми

ще не встигли пiдготратися до проведення Установчих зборiв,
поглиненi нашою гарячковою щоденною дiяльнiстю i частими
нiчними нарадами.

Я, звiсна рiч, не схвалював безкарностi осiб, звинувачених
у спробi вiйськового перевороту. Однак значно бйьше мене
турбувало те, що Ленiну та Зинов'сву дозволиJIи повернутись iз
заслання, хоча вони однаково caMi б утекли. Хвилювало мене й
те, що були звiльненi Троцький i Луначарський, яких ми спiй-
мали на гарячому, а також те, що в остаточному пiдсумку не
були вжитi належнi заходи проти iнших винуватцiв липневих
заворушень. MeHi здавалося, що нам варто було обiйтися без
уrастi цих лиховiсних, глибоко антидемократичних осiб хоча б
до скликанrrя Установчих зборiв, абизбори могли безперешкод-
но виконати робоry, необхiднудля виведення Pocii на суrасний
i деплократичниiт шлях розвитку.

Усе ж таки, попри деякi сумнiви, я вирiшив не вiдмовлятися
вiд портфеля MiHicTpa закордонних справ i негайно знову взя-
тися за справу, позаяк саме на цiй посадi мiг допомогти своiй
KpaiHi. BTiM, з вересня 1917 року моя довiра до Керенського
значно похитнулася.

I46



_9_
Останнiй склад Тимчасового уряду кардин.иьно вiдрiзняв-

ся вiд попереднiх. Його tиени так i не спромоглися породити
жодних прогресивних iдей i не мали достатньоi широти думки.
Керенський, який офiцiйно захопив практично всю вiйськову
i цивiльну владу, вже не мiг нiкого переконати у своiй при-
хильностi демократичним iдеалам, тому перетворився на легку
мiшень для крvIтики, що ,ryHEuIa з ycix бокiв. Я ще зберiгав ло-
япьнiсть до Керенського, але розумiв, що його становище без-
надiйне. BiH 1псе не пИходив для пйготовки Установчих зборiв,
якi мали розпочати свою роботу менш нiж за три мiсяцi.

HaBiTb нашi союзники - Англiя i Францiя - BTpaTIаJIи до-
Bipy до нього. Армiя не Miula дiевого керiвництва, а тому на
якiйсь бiльш-менш потужний наступ годi було й розраховувати.
ОФiцери, KoTpi не виправдали довiри та не користувалися по-
вагою, не могли протистояти масовому дезертирству воякiв, якi
не бажали ще одну зиму провести в шанцях i бути гарматним
м'ясом.

3 iншого боку, антидемократиtIно нмаштованi eKcTpeMicм,
чиil недавнi злочини заJIпшшIися безкарними, вважали, що iM
дозволено все. На заводах i в унiверситетах органiзовувiлJIися
страйки, транспорт працював iз перебоями, неможливо було
захистити HaBiTb мешканцiв столицi.

Я боровся, як мiц на Bcix диIшоматичних фронт€u(, намага-
ючись здобути гИне мiсце для Pocii на KapTi cBiry, забезпечував
нашу присутнiсть на мiжнародних конференцiях, присвячених
проблемам вiйни, а також намагався зберегти порозумiння
всерединi задля проведення реформ краiни. YTiM я прекрасно
усвiдопшював, що тiльки енергiя розпачу штовхала мене на цей
пuLях i HixTo мене не пiдтрипrрав.

Князь Григорiй Миколайович Трубецькой, людина тонка й
освiчена, який був тодi директором дипломатичноi канцелярii
в мо€му MiHicTepcTBi, проводив у себе зустрiчi, на яких нама-
гався переконати друзiв iз партii кадетiв, що були близькi до
Тимчасового уряду й досi схуuIяJlися до продовженЕя вiйни, у
нагальнiй потребi пЦписати сепаратний мир. Мене попередив
про TaKi спроби мiй друг Мойсей Аджемов, якого й самого
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зрештою переконiши в необхИностi пiти на такий вiдчайдушний
крок. 1 жовтня 1917 року я отримав офiцiйного листа за пiд-
писом Трубецького. У посланнi сповiщzulося про HaMip укласти
сепаратний мир i наводився перелiк осiб, якi дали на це згоду.
На жаль, yci вони до того часу були близькi до мене й завжди
мене пiдтриIчryв:ши: i це не лише мiй друг Аджемов, а й Нольде,
НабоковО i BiHaBep, а також Мйюков, мiй попередник на посадi
MiHicTpa закордонних справ у першому Тимчасовому урядi, ба
HaBiTb Коновалов, MiHicTp промисловостi в нинiшньому урядi,
мiй близький друт.I-{ей лист приголомшив мене. Moi друзi, Moi
колеги, моя права рука в канцелярii - HaBiTb вони не усвiдом-
люв:LIIи, що цiеi зими нам слiд остерiгатися не нiмецького на-
ступ}1 а iншоi значно руйнiвнiшоi бомби, детонатор якоi нiмцi
заIсlIaлли в самому серцi наших MicT: eKcTpeMicTcbKoi революцii
бiльшовикiв. I HaBiTb caMi нiмцi не могли вже зупинити ii.

З iншого боку, я дiзнався, що Трубецькой i його друзi qгали
тепер прихIаIьниками зближенrтя Керенського з генералами-
зрадниками Корнiловим i Алексеевим. Це, безумовно, пояс-
нюв€лJIо, чому серпневий заколот зiйшов ocTaHHiM iз рук. Але
головне - вони широко вiдчинптrи дверi перед пропагаtцою
екстремiстських Ией як единого, на iхню думки захисту вiд
реакцii, а нас остаточно дискредитувади.

Я заiвий раз переконався в icHyBaHHi цього нового на-
пряму мислення пй час обiду, на якиtl мене запросив бри-
танський посол Б'юкенен. Там я зустрiвся за одним столом iз
моiми друзями Коноваловим i Третьяковим - дуже fiри€мни-
ми спiвтрапезниками i спiврозмовниками. Коновалов був не
лише веJIиким промисJIовцем i MiHicTpoM Тимчасового уряду,
а й вiртуозним пiанiстом, майже професiоналом, а Третьяков,
син власника знаменитоi Mocкoвcbкoi картинноi гмереi, бр
приемною, розуп[ною й витонченою людиною. Але, на жаль,

* Набоков Володимир flмитрович (1869-1922) - один з лiдерiв партii
кадетiв, юрист, тryблiцист. flегrутат I пЩержавноi думи Pocii. У J9l7 р. - керу-
ючий справами Тимчасового }?яду (на фотографii на с. 1З4 перший злiва).
Батько всесвiтньовiдомого письменника Володимира Набокова. З квiтня
1919 р. в емiграцii. Загиrryв, затуливши собою Павла Мйюкова пiд час за-
маху на того.
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зустрiч була присвячена не тiльки приемним бесiдам i музи-
цi. В органiзаторiв цього обйу була чiтка мета - переконати
меЕе в потребi змiнити союзникiв, а NIя цього рiшуче зректися
лiберально-демократичних Иеалiв, якi проголосиJIа наIца рево-
люцiя в березнi 1917 року i якi мали складати пiдfрунтя Bciei
дiяльностi Тимчасового уряду.

3BicHa рiч, я знехтував цими закликами до вiдступництва,
хоча вони тунаJIи в найпривабливiшiй формi з вуст Moii най-
ближчих полiтичних соратникiв, ба HaBiTb наших союзникiв.
Вiдтепер я знав, що становище Тимчасового wяду безнадiйне,
а я залишаюся зовсiм caMoTHiM на полiтичнiй apeHi. Але я до
кiнця збережу BipHicTb MoiM юнацьким переконанням, збережу
надiю на те, що згодом Росiя церетвориться на сгIасну й вiль-
ну KpaiHy. 3вичайно, я був дуже заможною людиною, тому й
втратити мiг бйьше вiд iнших, аJIе я не BB;DKaB, що це причина
зректися переконань, за якi стiльки чоловiкiв i жiнок, стiльки
доблесних росiйських воякiв принесли в жертву cBoi життя.
Коли обй добiг кiнця, у мене не залишилося жодних iлюзiй.
Тепер я мусив лише очiкувати рокованого приходу до влади
eKcTpeMicTiB, якi - ябув у цьому впевнений - незабаром си-
лою нав'яжуть моiй KpaiHi потворну тоталiтарну систему, тож
не бачити ii громадянам свiтла в кiнцi тунелю.

iУci, хто мiг, готралися якомога швидше покинути Росiю,
залишивши свою нещасну, знiвечену батькiвщину сам на сам
з ii сумною долею. Я ж не готувався до вiд'iзд11 Ее IIгукав ря-
тувальний гиiт. Я мав HaMip боротися до кiнця i залишатися
вiрним cBoiM iдеалам i BciM росiйським людям, що повiрили в
цi iдеали, а iнодi й вйдали за них життя.

В ocTaHHi днi жовтrrя гроза наближалася, уже лунав ryр-
KiT грому. Я вмовляв Маргарiт виiхати до Францii, але вона
вiдмовилася. Правду кiDкучи, я почував себе дуже caMoTHiM i
егоiстично погодився на ii жертовну згоду эалишитися поргI
зi мною. В остаточному пiдсумку ii присутнiсть у Петроградi в
Ti тяжкi днi, що незабаром наступили, врятувала MeHi життя.
Тож MeHi не довелося про це шкодувати.

Але на вулицях Петрограда вже ст;шо небезпечно. Почастi-
шали випадки насиJIьства, нападiв, грабежiв, особливо поблизу
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нашоi вулицi Мiльйонноi, що стала улюбленою мiшенню роз-
лютованоi юрби i всiляких бунтарiв. Тому я вжив необхiдних
заходiв, щоб Маргарiт, яка вже три мiсяцi як була вагiтною,
могла оселитися в однiй iз KiMHaT пИ дахом 3имового палацу,
там, де ранiше були спальнi фрейлiн. Малятi Мiшет було лише
десять мiсяцiв, i вона перебувала пй доглядом Moei MaTepi в
особняку на березi Неви, який поки що надiйно охороняJIи.

-10-
Бйьшовики повстали б листопада 1917 року без жодних

заяв, просто скориставшись невизначеним становищем, що
скл;rлося з вини Тимчасового уряду, в якому не було едностi.
Вони caMi були здивованi cBoiM несподiвано вйьним просуван-
ням Петроградом. Повстанцi,не зустрiли жодних перешкод, не
зiткнулися з вiйськовими частинами, бо Генеральний штаб був
обезголовлений i дискредитований, та HaBiTb доблеснi козацькi
полки вирiлlили утримуватися вй yracTi в зiткненнях рiзних
полiтичних cvul, якi остаточно втратrали iхню довiру. 3имовий
палац тепер охороняJIи тйьки юнкери 

- 
курсанти вiйськових

офiцерських гIlиищ, а також невеликий батальйон броньова-
них автомобiлiв.

Бйьшовики влаштували свiй штаб у Смольному iнститутi,
продемонструвавши непогану пiдготовку й ефективний захист
cBoix yKpimreHb. flo кiнця дня вони захопрuIи чимЕлJIо адмiнiстра-
тивних будiве-ль, центрЕшьну телефонну станцiю, головпоштамт.
Звiдусйь надходиJIи звiстки про озброенi групи заколотникiв, якi
збиралися на перехрестях центрЕlльних вулиць i мостах MicTa.

I нарештi, останнiй жарт icTopii: б листопада, у другiй по-
ловинi дня, князь Трубецькой принiс MeHi нову пропозицiю
щодо укладення сепаратного миру, передану через австрiйську
диIuIоматичну канцеJlrlрiю, Я маю визнати- ця пропозицй вй-
повiдала iHTepecaM нашоi краiни. На превоlике мое здивування,
цього разу Керенський виявив до Hei iHTepec. Отже, потрiбно
було обговорити ii, тому опiвночi ми призначили засiдання
Тимчасового уряду. Але коли ми зiбралися, стало зрозумiло,
що нiчого вже змiнити не можна. Yci телефоннi лiнii Зимового
палацу були вимкненi. Ходптlи чутки, буцiмто до MicTa з Неви
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ввiйшла збунтована ескадра Балтiйського флоту. У передмiс-
тях Петрограда висадиJIися орди MaTpociB, озброених до зубiв
i ладних дати вiдсiч будь-яким супротивникам революцii рад,
що почиЕiUIася.

О другiй годинi ранку, коли наше засiдання добiгло кiнця,
збунтованi солдати Павловського полку вже залишили казарми
й спорудили барикаду на розi Мйьйонноi вулицi й Марсового
Поля. Вони перевiряли кожного, хто виходив iз Зимового па-
лацу. MiHicTpa вiросповiдання (у справах релiгiй) Карташова,
який першим вийшов пiсля нашого засiдання, заарештували i
перепровадwм до Смольного iнститру.

На щастя, MeHi не потрiбно було далеко йти, HaBiTb залиша-
ли палац, аби провести останню нiч у Петроградi з Маргарiт.
Важко було заснути пiс.тlя стйькох хвиJIювань. На cBiTaHKy я
виглrIнув з нашого BiKHa пИ дахом i побачив, що Палацовий
MicT перекритий озброеними матросами-бйьшовиками. Нечис-

Юнкерч в залi \ul,,toBo?o полqllу напереdоlнi йоео захопленtlя
бiльшовuка,uu. Лuсmопоl 1917 року
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ленним захисникам Зимового палацу вже вручиJIи ультиматум:
iM пропонувiйося здатись i покинути примiщення. У разi вИ-
мови на них чек€uIа смерть. Екiпажi броньовикiв уже втеIgIи,
змишивши нер}жомi й не потрiбнi машини надворi палацу.
Вiдважнi юнкери виrлядаJlи н€UIякано, але зzIявили, що хочуть
виконати cBoi обов'язки до кiнця. (Сподiваюся, коли-небудь на
тому мiсцi з'явиться меморiальна дошка, присвячена м)пкностi
1а зiлцаностi цих юнакiв.) Керенський же BTiK на cBiTaHKy пiд
офiцiйним приводом пошуку пiдкрiтurення.

Було зрозумiло, що в нас не заJIишалося жодноi надii, а цьо-
го ранку 7 листопада79L7 року пiднiметься завiса i почнеться
останнiй акт трагедii Pocii. 3асйанrrя Тимчасового уряду, перер-
ване о другiй годинi ночi, мало вiдновитися ввечерi, а день бр
присвячений нашiй повсякденнiй працi, яку ми й виконували
зi змiнним успiхом, у той час як бйьшовики змiцнювали cBoi
позицii. I все ж таки, попри втечу прем'ер-мiнiстра i HaBiTb те,
що нас оточили зусiбiч, засiдання вiдбулося. У величному Ма-
лахiтовому залi я як голова зборiв о двадцять першiй годинi
}?очисто вiдкрив останне засйання Тимчасового уряду Pocii. У
цей же час на весь Петроград проJцrrIав перший i единий залп
крейсера "Дврораu.

-11 -
Перед нашим ocTaHHiM засiданням, не знаючи, коли 3имо-

вий палац, наш останнiй бастiон, ще не захоIuIений заколотни-
ками, опиниться в ixHix руках, я спокiйно провiв увесь день з
Маргарiт. Я не мiг покинути оточений палац, а нашi телефоннi
лiнii були перерiзанi. Залишалася слабка надiя на несподiвану
появу пiдкрiгиення (у той день вистачило б i нечисленних сил),
€ше я знав про ставлення до нас ycix военачальникiв. YTiM, до-
помога могла лише вiдтягнуги неминrIе на кiлька тижнiв.

Ми з Маргарiт сидйи бйя KaMiHa в мо€му кабiнетi, i я спа-
лював у його полум'i один за одним yci документи, якi могли б
нас скомпрометувати. Я знищував усе, що дозволило б Ленiну
за кйька днiв дiзнатися, в який спосiб ми отримЕuIи iнформа-
цiю про його звЪзки iз ворогом, а також зЪсувати iMeHa наших
агентiв, якi таемно проникли HaBiTb до лав його партii. Найкра-
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ще, що я мiг зробити в мо€му теперiшньому становищi, - це
знищити Bci слИи, щоб убезпечити чесних, вiманихлюдеЙ, якi
повiрI,ии нам. Потрапивши до рук Ленiна та компанii, цi папеrrи
стали б смертельним вироком тим, чиi iMeHa згадувалися в цих
коЕфИенцiйних документах. Щогорали ocTaHHi аркушi... Ми з
Маргарiт намагалися Ее виказувати хвиJIювання, але, звичайно
ж, нервувЕlли й курши сигарету за сигаретою.

flo нас кiлька разiв заходрlв мiй вiрний дворецький Василь,
аби довiдатись, як нашi справи, принести нам чай, а головне -спробувати переконати нас вибратися з п€шаци поки ще це
можJIиво. BiH тримав напоготовi мiй автомобйь, але так i не
дочекався наказу. Пам'ятаю, що посереддня, коли дедалi ближ-
че лунали уривчастi пострйи, приглушенi товстими шибками
пiulацу, я велiв йому: "Iди, Васи-пю. Не чекай на нас, кинь yci
справи й поквапся. Я не пiду. Тояс залишай нас. Повертайся до-
дому. ХаЙ тобi щастить!,,. Я вагався, xoTiB додати: n...I молися
за нас> (я знав, що Васппь був побожною людиною). Але я про-
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мовчав. .Ще ж був наш Бог у цей день - 7 листопада79L7 року,
чому кин}в знiвечену Росiю напризволяще?

Пiсля того як вiманий сrгуга нарештi нас покиЕув, я пi-
дiйшов до високих BiKoH мого кабiнету, що виходять на Неву.
PiKa текла спокiйно, начебто нiчого не вiдбувалося. Крiзь по-
двiйне скJIо доносvuьися TpicK кулеметiв i поодинокi рушничнi
пострйи, як легкi, неголоснi звуки сарабанди*. flo iрреальноi
музики час вiд часу домiшувЕшися волання чи гупання копит.
А кiлька годин потому здадуться ocTaHHi захисники 3имового
палацу i крiзь yci дверi до його залiв увiрветься невIцимий поки
натовп, схвиJIьований такою легкою перемогою та завзятими
промовами, що пiдбурювали до руйнувань i грабувань.

Настав час змишити свiй просторий кабiнет i попрощати-
ся з тим же запiUIом, з яким ми любптrи один одного, у нашiй
скромнiй KiMHaTi пй дахом_п_алацу.

<Мiшель, коханий, Meiii таклячно... - зiзналася Маргарiт i
продовжипа: - Мiше-пь, що з нами буде? Чи не краще тобi пiти?
Yci вже за]IишwIи MicTo, Покинь мене й тiкай. Я жiнка, я вагiт-
на i до того ж француженка. Вони не заподiють MeHi лиха. Але
якщо схоплять тебе, вони тебе вб'ють. Ти мусиш сховатися>.

Я спробував ii заспокоiти: <Я не можу втекти, Маргарiт. Але
я не знаю, коли зновупобачутебе. 3а першоi ж моrюtивостi бери
Мiшет i якомога швI,Iдше iдьте до Парижа. Французька вiйськова
мiсiя допоможе вам виiхати до Францii, Французькi урядовцi
тобi потiм повiдопurять, що зi мною ст:uIося. Але оскйьки я не
знаю, що нам готу€ доJIя, розбери колье, якi я тобi подарував,
i вiзьми iз собою синiй алмаз. Пiзнiше, якщо нам знадобляться
грошi, ми зможемо його продати. Я ж постараюся, як тiльки
зможи виiхати до Норвегii до нашого друга капiтана Бертона
i звiдти затеlrефоную тобi в Париж".

Поверхами палацу проJгунали дикi крики i цrпiт безлiчi нiг.
MeHi потрiбно було TepMiHoBo йти. Щати заарештрати себе в цiй
KiMHaTi означало б наразити на небезпеку Маргарiт. Я стисгryв
ii востанне в обiймах. Як це було важко... Я ще раз повторив:

* Сарабанда - старовинний iспанський народний танець емоцiйного
характеру з використанням кастань€т.
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..Я тебе кохаю, миJIа моя Марц моя Mi, любаrr, - i зачинив за
собою дверi.

На мою вепику BTixy, на останне засiдання Тимчасового
уряду з'явилися Bci його lшени, KpiM MiHicTpa вiросповiдань
Карташова, заарештованого напередоднi вночi, i Керенського,
якtай, як з'ясlвалося згодом, на той час уже BTiK. 3i мною поруч
були генерал Манiковський (BiH замiщав вiйськового MiHicTpa
Верховського, який занед)д(ав кiлькаднiв тому), адмiрал Верде-

ревський (морськrrй MiHicTp), HiKiTiH (MiHicTp внутрiшнiх справ),
Коновалов (MiHicTp промисJIовостi), Малянтович (MiHicTp юс-
тицii), Кшкiн (MiHicTp державного пiклуванrrя), Салазкiн (Mi-
HicTp народноi освiти), Гвоздьов (MiHicTp працi), Бернацький
(MiHicTp фiнансiв), Маслов (MiHicTp зепътlеробства), Третьяков
(голова економiчноi ради), Смирнов (державний контролер) i
Пальчинський (керiвник оборони 3имового палацу). Чотирнад-
цять! Удушi я порадiв, що нас не тринадцять, хоча в будь-якому
разi наше становище було вкрай складним. Разом зiбралися
чотирнадцять lчгужнiх vteHiB уряду, i кожен точно знав, що ми
востанне зiйIп.ltися в цьому оточеномупалацi здуже примарним
захистом, заслабкi сиJIи якого незабаром остаточно виснzDкать-
ся. ВИ самого початку засйання вiйськовикrа повiдомптrи нам,
що ситуацiя зайцurа у глгухий кут.

Гармата <Аврори" була заряджена тiльки холостими заряда-
ми, ii пострiл не спричинив яких-небудь жертв чи руйнувань,
:ше став сигн:шом до штурму 3имового пzшацу. Трохи пiзнiше
почався обстрiл пiшацу з легких гармат i кулеметiв, розмiщених
у вже захоrшенiй бiльшовиками Петропавлiвськiй фортецi на
протиJIежному березi Неви. Проте здавчuIося, що небезпечнi
пострiли до нас не долiтають. Ми не знми, чи то заколотники
були вкрай нiкчемними стрiльцями, чи то вони перебралп
пiд враженЕям чудового фасаду Зимового пмацу з бiлою коло-
надою, який майорiв у темрявi. Пальчинський сказав нам, що
краще все ж таки перейти до iншого примiщення, оскiльки ве-
ликпй Малахiтовuйзал, який виходив вiкнами на HeBg зalнадто
зр}чна мiшень. Ми пiцгlи за ним до елегантного Бiлого с€lлону
з д}Dке високою степею. Посерединi стояв стй iз бiлого дерева,
навпроти столу - чарiвний маршryровий KaMiH, теж бiлий, при-



Бiлцil солон - ocmaHHiti прumулок Тuмчасовоzо уряdу

крашениЙ бумми ж рiзьбленими панелями наЙвитонченiшоi
роботи iз золотими гратами. Якщо це й не було порогом раю,
то вже точно було розкiшним притулком, де можна спробувати
забути пекло, яке чекало на нас, Особливо мене здивували лакеi-
арабиулiвреях, готовi, нiби нiчого не трапилось, обслцтовувати
нас за BciMa правиJIами. I це тодi, коли навколо розсипався на
друзки цiлий cBiT. Ясна рiч, у таких умовах очiкування ставало
менш тяжким.

YTiM, очiкувантrя дещо затягувiulося: заколотники не зна-
Йлltли нас у Малахiтовому залi, а оскйьки в 3имовому палацi
понад чотириста великих KiMHaT, iM знадобштlося багато часу
на обшук захоIuIеноi будiвлi, в якiй перебувало безлiч люду.
А ми в цей час, зовсiм не ховаючись, чекали в затишному Бi-
лому салонi.
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Ми наказали юнкерам, аби не дiйшло до марного крово-
пролиття, припинити оборону, тiльки-но вони зрозумiють, що
становище абсолютне безнадiйне. Я HaBiTb не сподiвався, що
погано захищений палац протрима€ться так довго. Вiдразу ж
пiсля пiвночi ми вiдчули, що бiй потроху наближаеться. А потiм
ryпiт нiг на сходах i в коридорах пiдтвердив, що впала остання
перешкода й п'яна юрба заколотникiв ринула на штп)м 3имо-
вого палацу, що був нашим ocTaHHiM флагманським кораблем.
Вони проникали з ycix бокiв крiзь зламанi дверi й висадженi Bi-
кна. Однi намагалися нас заарештувати, тодi як iншi - ix було
набагато бiльше - рiрвалися лише задля того, щоб грабувати
цей чудовий палац, наче злодii, що вдерлися до печери Алi-Баби.
Тож лакеi-араби в тюрбанах були тут цiлком доречнi.

Ось що писав MiHicTp юстицii Малянтович про ocTaHHi хви-
лини Тимчасового уряду:

"Крiзь дверi передпокою Tiei кiмнати, в якiй ми перебували,
до нас доносиJIися гуrнi, збудженi вигуки юрби, звуки окремих
пострiлiв, грюкiт KpoKiB, шум ударiв, метушня, какофонiя змi-
шаних звукiв i страх, що наростав кожноi митi.

Не залишалося жодних cyMHiBiB: ми в облозi, нас беруть
штурмом. 3ахищатися марно, приносити людей у жертву без-
глуздо...

fl Bepi розчиниJIися... Заскочив юнкер. Виструнч ився, козир-
нув, обличчя схвиJIьоване, але рiшуrе:

- Яким буде наказ Тимчасового уряду? Захищатися до
ocTaHHboi людини? Ми готовi, якщо так вирiшить ТимчасовиЙ
уряд.

- Щього не треба! I_{e безглуздо! Це ж абсолютно зрозумi-
ло! Не треба KpoBi! Треба здаватися! - закричали ми Bci, не
змовляючись.

Ми читали в очах один одного €дине почуття та едину pi-
шучiсть, i цього було достатньо. Кiшкiн ступив наперед.

- Вони тут, отже, оборону зламано.

- Так. Yci входи захопленi. Yci здалися. Охороrrяються тйьки
цi кiмнати, ocTaHHi. Що накаже Тимчасовий уряд?

- Скаяtи, що ми не хочемо KpoBi, що ми пiдкоряемося силi,
що ми здаемося, - вiдповiв Кiшкiн,
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Там, бi-тlя дверей, страх зростав кожноi митi - ми бояпися,
що проJIJIеться кров, якщо ми забаримоеЕ, не встигнемо пере-
шкодити... Тривога переповнюв€ша нас, ми закричzши:

- Бiжи! Передай iM! Ми не хочемо KpoBi! Ми здаемося!"
3алишаючись головою зборiв, я пiдвiвс*зi стiльця, наякому

спокiйно сидiв, i сказав твердим голосом, змусивши згаснути
Bci вигуки: "Краще вмерти тут, нiж ганебно бiгти. Нехай вони
заходять. Ми здаемося". Юнкер вийшов. Виголосивши цi сJIова,
я остаточно перегорнув cTopiHKy icTopii Moei краiни.

Я пiдiйшов до великого бiлого KaMiHa в глибинi кiмнати та
зак}?ив сигарету. Минуло не бiльше ,свvшини,як пролунав шупл,
тупiт, крики. Спершись на бшпй марlvryр KaMiHa, я докурював
свою останню сигарету як вiльна людина, а може, i взагалi
останню сигарету в життi. Я киrrр Еедоцrрок у вогнище. Потiм
вiдчр поштовхи й удари, мене оточкlIи, ввiрвавшись, заколо-
тники. Я зустрiв ix спокiйно, не чинив опору. Намагався не чути
ix i не реагувати на удари, гrryзуванrш, образи, не помiчати весь
цей розryл насиJIьства.

Мене грубо виштовхнули прикладом рушницi з кiмнати,
кинули, як KicTKy, дикому натовпу, який заполонив коридори,
дiстався кожного вiльного мiсця всерединi й зовнi палацу. Свiже
повiтря на хвIдIину принесло MeHi полегшення. Я ледь не впав
на сходах. Мене змусиJIи зупинитися, щоб натовп мiг добре
роздивитися й облаяти свою здобич. Я зi здриганIuIм чув вигу-
ки: <Смерть Йому!". Раз у раз на мене наводлшrи пiстолети - я
дотепер див)rюся, що HixTo не сrryстив тодi кl4рок, ненароком,
просто так, будучи в ш€uIеному cTaHi. З деяких образ, якi.lrуlrали
на мою адреси вперемiшку з IuIювками й ударами, я зрозумiв,
що мене обвинрачують у Bcix грiхах, HaBiTb у томи що я,
мовляв, <пив кров робiтникiв i со;цатiво! !еякi хотiли стратити
мене на мiсцi як представника веrIикого капiталу, мiжнародних
банкiв, eкcll7ryaтaTopa народу, ба HaBiTb як.,мЪсника росiйського
народу> - за небажання поIс.lIасти край вiйнi! 3даеться, MeHi
поталаниJIо тiльки через те, що MeHi було висунуто таку безлiч
звинрачень, а ToMyHixTo не мiг вирiшити, заякий саме злочин
мене варто страчувати- Мене повеJIи, щоб вИдати до суду.
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Я вИчув майже полегшення, коли мене без довгих церемонiй
запк{ули в автомобйь, посадивши мiждвома солдатами. Нiколи
ранiш я не бр так близько до насильницькоi cMepTi. Я диву-
вався, що досi живий i HaBiTb неушкоджений. Пригадавши все,
що трапшIося, я здригнувся вiд страху; це означало, що головна
небезпека залишиJIася позаду. Мене замкнули у Трубецькому
бастiонi Петропавлiвськоi фортецi, у найгiрше мiсце - сорок
шосту камеру. Я впав Еа вузьке й холодне залiзне лiжко i засrryв,
на превеJIике сво€ здивування.

3годом я дiзнався, що в нiч на 7 листопада t917 року було
тйьки п'ятеро вбитих i кiлька поранених - здебiльшого це
були жертви хаотичноi стрiлянини. 3вичайно, MeHi було шкода
й цих п'ятьох загиблих, аJIе яусвИомлював, що рiзанина могла
бути значно кривавiшою. Я був щасливий, що юнкери не по-
жертвув:uIи собою даремно, як збиралися.

А Маргарiц занепокоена шуп[ом i воланням юрби перед
палацом, пiдвелася i, попри холод, вiдчинила невеJIике мансард-
не вiконце, аби зЪсувати, що дiеться. Коли вона побачила, як
ображають i б'ють батька ii маленькоi доньки, коли зрозулriла,
що збурений натовп хоче його стратити, iй стало зле. Вона
ледь устигла знову впасти на лiжко, утративши дитину, яку
виЕошув€ша. Вона леж€ша непритомна в кЕшюжi KpoBi. Кiлька
хвиJIин потому грабiжники, обнишпорюючи Bci кiмнати 3имо-
вого пчlлацу в пошуках поживи, натрапиJIи на бездиханне тiло
жiнки, яка лежiша на закривавлених простирадлах. У напiвне-
притомному cTaHi вона розчула, як вони гrIно гоготiли: (Ця
вже померла, HEIM не потрiбно ii вбивати".

Поза cyMHiBoM, саме ця непритомнiсть врятувЕлла Маргарiт
вИ ще гiршоi долi: uвiдважнi> революцiйнi бiйцi весь з;lлишок
ночi грабувzulи усе, що могли винести, лиячили й гвалтрми
жiнок-присJryжниць, якш( в палацi було чимало.

3ахоrrлення пiulацу, яке згодом у радянськiй мiфологiчнiй
icTopii Жовтневоi революцii перетвориться на справжнiй штурм
на кштzuп взяття Басти.пfi, вiдбулося з несподiваною для бйьшо-
викЬ леrкiстю. Настiльки несподiваною, що Ленiн, який ховався
до цього у Фirияндii й напередоднi повернувся, не знаючи, що
Керенський yTiK, весь день 7 листопада очirсував найгiршого. BiH
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збирався знову пiти в пiдпi-тlля, якщо заколот зазнае поразки,
i не насмйювався показатися на людях, доки не переконався
в падiннi 3имового п€шацу. Весь цей день (згодом BiH стане
<в€ликим>, i його рiчницю святкуватимуIь у сРсР майже сто
poKiB) Ленiн ходив загримованпй - бинтц на головi, перука,
окуJI;Iри, 

- щоб за потреби було легше вислизнути невпiзнаним.
Ленiн, який тйьки-но повернувся до краiни, з якоi BTiK трьома
мiсяцями ранiше, i який досi вважав себе парiею, був такий
здивований перемогою cBoei революцii, що зiзнався Троцькому:
<3анадто рiзкий перехiд вiд пiдпйля та переверз€вщини - до
влади, - i додав нiмецькою: - Es schwindeltn".

Так, якби непут,ящий Переверзев |7 липня 1917 року втри-
мав язика на припонi i не розголосив журналiстам iнформацiю
щодо перебiry розслiдування, проведеного MoiM MiHicTepcTBoM,
яке встановuIло, що Ленiн був шпигуном на утриманнi в нiмцiв,
якби BiH вичекав ще один день, щоб Фюрстенберг-Ганецький
перетнув фiнський кордон i нашi служби схопили б змовникiв
на гарячому разом iз викривальними документами, тодi 6, эви-
чайно, Ленiн i його спiльники сидlли б зараз у вЪзницi. Саме
вони, а не краща й найосвiченiша частина iнтелiгенцii Pocii,
яка вiддала все i постраждаJIа за cBoi iдеали справедливостi,
демократii та прогресу.

Нам залишалося зовсiм небагато до перемоги, але доля
розпорядилася iнакше. На мiй превеликий сум,А головне - це
призвело до найгiршоi трагедii всього народу та до ста тридцяти
п'яти мйьйонiв загиблих, якi стали жертвами тоталiтарного
радянського режиму в наступнi сiмдесят п'ять poKiB.

* Голова паморочиться (нrлt.).
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Гло,ва чеmверmа

_1_
.Щля мене, свiтського молодика,
що входив до найблискуriших
лiтературних i фiлософських кiл,
видавця поетiв i письменникiв-
авангардистiв, любителя музи-
ки, опери й балету, друга акто-
piB, збирача живопису, банкiра
та промисловця, який давав
роботу тисячам робiтникiв i
службовцiв, вiце-президента
росiйського Червоного Хрес-
та, вiце-президента Вiйськово-
промислового KoMiTeTи депу-
тата IV flержавноi думи, що
прекрасно володiв дев'ятьма мо-
вами, наймолодшого й одного
з найбiльш важливих MiHicTpiB
Тимчасового }aряду, якиiт lllвид-
ко став помiтною публiчною
постаттю, найпершим важким
ударом пiсrrя несподiваного аре-
шту стала тиша. flo TaKoi iзо-
ляцii я не був готовий.

Тйьки Moi жiнки, мати €ли-
завета та Маргарiт, моя кохана,
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мене не забували. Мати першою доIстIала надлюдських зусиJIь,
аби домогтися мого звiльнення. Вона дрке переживЕuIа й кож-
fiого разу зi здриганЕям дивиJIася зi свого BiKHa на фортецю на
iншому березi Неви, в якiй мене тримiйи за rратами. Наступного
ж дня пiсля мого арешту вона кинулася до послiв Сполуrених
Штатiв, Англii i Францii, краiн-союзflиць, благаючи ix втрупrтись
i вимагати мого негайного звйьнення. Але пrарно.

Тодi вона вiдрядптlа BipHy людину, свого управитеJIя, щоб
той довИався щось про мене й спробував мене побачити. BiH
без жодних зусиJIь пiдкупив охоронцiв фортецi й отримав змогу
переконатися, що зi мною все гаразд, передав MeHi звiсточtсувй
MaTepi, а також книги, свiчi й TaKi дорогоцiннi сигарети. Нада-
лi BiH домагатиметься зустрiчi зi мною щодня, майже завжди
успiшно, i стане MicTKoM мiж мною та волею, мо€ю родиною,
що безмiрно втiшала мене в цi тривожнi днi та постачала мене
час вИ часу харчами чи термосом iз кавою, якоi MeHi особливо
бракрало.

Хоч уплови в Петроградi булп надзвичайно загрозливими,
нестерпними для особи такого рiвня, як моя мати, вона запри-
сяглася не кидати сина в ув'язненнi й не залишати Pocii, поки
BiH не вийде на волю. Хай там що, з вона буде боротися до
кiнrц, поки залишатиметься надiя, нехай i примарна.

Однак сам я в той час майже Hi на що вже не сподiвався.
3азнаючи глузувань з боку брутальних i нiким не контрольова-
них тюремникiв, я з кожним днем почував наближення cMepTi й
бiльше не вiрив в успiх ycix тих численних заходiв, якi вживала
мати. Вона ж не зупиЕяJIася Hi перед чим. Вона, як i ранiше,
намагалася - на жаль, без помiтного успiху - зар}цитися
пiдтримкою дишIоматiв i полiтикiв, якi зЕшишалися на той час
у Петроградi, не гребрала HaBiTb зустрiчатись i вести торг iз
представниками HoBoi влади. Вона витратила на це понад сто
тисяч рублiв, суму на той час величезну, для чого iй довелося
продати мiсцевим спекулянтам за мiзерною цiною меблi й ко-
штовностi, що вдалося врятувати вiд конфiскацii. Усе марно.

Переконавшись, що Hi влада, Hi грошi не здатнi допомог-
ти ii обожнюваному синовi, €лизавета, дуже побожна жiнка,
вдалася до молитов i просила заступництва в Господа нашого
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Bu} на Пеmропавлiвську форmецю, якuil спосmерizала
€лuзавеmо Терещенко з BiKoH своzо буOuнt<у

Всемогутнього для ii сина й yciei родини, якi зазнають таких
страждань. 3 маленькоi квартирки, яку iй досi дозволяJIи зай-
мати в ii колишньому особняки вона спостерiгала повiльну
течiю Неви, якою пливли величезнi крижиЕи, що поступово
брали в кiльце такий близький ocTpiB, на якому височйа Пе-
тропавлiвська фортеця, котра з кожним днем поставала в ii
очах усе бйьш крижаною т,а неприступною. Вона чула дзенькiт
дзвонiв собору поруч iз фортецею, який у ту саму хвилину чр i
ii син, Але радянський оповз невблаганно обрушувався на все,
що ще жиJIо у старiй богомольнiй Pocii, i незабаром дзвони цiеi
чудовоi церкви зi спрямованою в небо золотою дзвiницею, в якiй
спочивали останки Романових, також замовкли, Як можна було
протистояти цiй нелюдськiй машинi руйнування й cMepTi?

Як же нелегко було €лизаветi, котра жертвувала так багато
грошей на будiвництво церков, розгледiти промисел Госпо-
да нашого нескiнченно миJIосердного в цьому Mopi загальних
страждань наприкiнцi 7917 року! Як важко було iй, уповаючи
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на Нього одного, боротися за долю свого сина, коли родина
Терещенкiв, вiдома й шановна в YKpaiHi та Pocii завдяки cBoiM
доброчинним дiянням i меценатству, кiлька поколiнь якоi буду-
вали лiкарнi, сирiтськi притулки, богадiльнi, школи i, звичайно
ж, церкви, роздйятlа сьогоднi в цiй самiй Pocii долю шахраiв,
баrцитiв i рiзних покидькiв суспiльства!

А проте, наперекiр yciM перешкодам, Bipa €лизавети не
слабшала й давала iй сили переборювати випробування, якi
випали на ii долю й особливо на долю ii улюбленого,сина. Вона
розумйа, що задля порятунку сина i родини iй залишаеться
тiльки волати до Господа. I останньою ii розрадою, що всеJIяJIа
Bipy в майбутне, стЕша молитва перед €диною збереженою нею
iконою Божоi MaTepi, що замiнппа тепер iй yci колекцii картин
i TBopiB мистецтва, якими колись вона володiла й мала змогу
миJIуватися досхочу.

-2_
Сказати, що в моiй KaMepi на десять квадратних MeTpiB час

тягнувся повйьно, - не сказати нiчого. Усе меблювання скла-
далось iз залiзного лiжка, закороткого для мого росту, i впгуро-
ваного в cTiHy поруч iз лiжком залiзного столика з дерев'яною
стiльницею. Я мiг тiльки мiряти кроками цю KoMipKy, свiтло до
якоi потрапляло крiзь розташоване високо пiд стелею заrра-
товане вiконце, або сидiти на краю лiжка чи на розхитаному
шIетеному стйьцi, теж замЕшенькому для мене. Поки надворi
було видно, я читав, сидячи на лiжку. Однак на початку цiеi
пiвнiчноi зими ночi стали такими довгими, майже нескiнчен-
ними i до того ж д}Dке холодними. На щастя, я мiг грiтися бiля
димоходу, що проходив за стiною Moei камери. Однак у деякi
днi з незрозумйих причин димохiд не нагрiвався чи нагрiвав-
ся зовсiм слабко i MeHi доводилося безупинно ходити, щоб не
змерзнути.

На рiдкiснi прогулянки я чекав iз нетерпiнням. Я i Moi тю-
ремники спускалися сходами й iшли склепirтчастим коридором
до внутрiшнього тюремного двору, посерединi якого стояла
душова кабiна. flля мене, людини, яка звикла до комфорту, яка
брала iз собою в дорогу повний, HaBiTb розкiшний ryалетний
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Камера N' 46 Трубецькоzо бqсmiону Пеmропавлiвськоi форmецi,
в якiil перебував в ув'язненнi М.Терещенко

набiр, яка вИчувала слабкiсть до ароматних туалетних вод, цеЙ
спартанський душ двiчi на тиждень, найчастiше з холодною
водою, був, хай там як, вельми гартувальною процедурою.
MeHi важко було до цього звикнути, але, попри все, я радувався
цiвцi холодноi води, що дозволяла MeHi не лише помитися, а й
ненадовго покинути камеру.

Той же двiр був мiсцем щоденноi прогулrIнки в'язнiв. Щi дов-
гоочiкуванi хвилини були единою можливiстю перервати само-
THicTb, тим паче що арештантiв iз кожним днем бИьшало. Ми
проryлювiulися парами, що давмо змоry зав'язати розмову; KpiM
того, можна було квапливо перемовитися кiлькома фразами iз
зустрiчною парою, iнодi HaBiTb передати один одному листа чи
книгу. Першi ж контакти з iншими ув'язненими показzulи, що
серед Moix товаришiв у недолi чимало завзятих прихильникiв
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колишньоi реакцiйноi влади, арештованих нами ще в березнi
1917 року; спершу це бр головний контингент в'язнiв.

У моiй пам'ятi закарбувалася зустрiч iз колишнiм царським
MiHicTpoM юстицii, головою flержавноi ради, грiзним Щегло-
вiтовим, на арештi якого я сам наполягав у перший же день
демократичноi революцii: "Як, Михайло Iвановичу, i ви тут!?" -викликнув BiH iз подивом. .,Так, i я тутr, - просто вiдповiв я,
перш нiж його привiтати. <Схоже, це задоволення коштув;шо
вам пари мйьйонiв. Чошry ви не попросиJIи мене, поки я був
при владi? Я б запроторив вас сюди безкоштовно>. Ще були його
ocTaHHi слова, останнiй жарт iз вуст мого старого полiтичного
супротивника, непохитного IBaHa Григоровича Щегловiтова. BiH
не вийде живим з цiеi в'язницi: його пiдло вб'ють тюремники
у BepecHi 1918 року.

Так само я зустрiчав багатьох вiрних царських пйданцiв, в
оч:D( яких мав виглядати в кращому разi поплiчником чакJц.на,
а в гiршому - самим дияволом. Такою була й моя зустрiч з
Федором Вiнбергом, полковником Iмператорськоi лейб-гвардii
i стаенним двору, котрий у мемуарах ..У полонi в "мавп" (Но-
татки "контрреволюцiонера")о напише таке:

<Повернршись я раптом побачив, як наш дворик заповнив-
ся юрбою в'язнiв, близько сорока осiб. Серед них я декого знав:
генер€ш Багратуr+i, начальник штабу Петроградського регiону,
старий революцiонер-терорист Бlрцев, MiHicTp закордонних
справ в урядi Керенського Михайло Терещенко й iншi. Там
були вiйськовi, цивiльнi, молодi, cTapi, професори, iнтелiгенти,
чиновники... Ризикуючи скоiти "порушення правил внуrрiш-
нього розпорядкУ', я, проте, зупинився, щоб ix роздивитися, i
не мiг стримати посмiшки: ця проryлянка парочками, як дiвицi
з пансiону пiд пильним оком худющоi класноi дами, виглядала
кумедно. Я кинув Терещенковi, коли той проходив повз мене:
"Що за змiшання народiв, IUIeMeH, мов, чинiв!" - 

(Ви бачите
лише жменьку, - вiдповiв BiH, - ix туг значно бйьше!". Спе-
цiально для чиновникiв MiHicTepcTBa закордонних справ маю
зазначити, що Терещенко HaBiTb тут мав дрке iмпозантний ви-
гляд: BiH вiдпустив чорIry борйrqу, яка йому д}Dке личила. Мене
не дивують його успiхи в вищому cBiTi, але... чи не занадто BiH
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молодий, щоб виконувати функцii канцлера росiйськоi респуб-
лiки? BiH, напевно, мiг би вйповiсти: "Так, я справдi молодий,
але гйнiсть шляхетноi душi - не у вiцi". Гiднiсть, звичайно,
так! Але все ж таки не досвiд i проникливiсть. Я познаЙомився з
Терещенком пИ час першого вiзиту Moei дружини, яку я просив
негайно передати MeHi свiчки, оскйьки три чвертi доби пере-
буваю в пiтьмi. BiH почув мо€ прохання й одразу вручив MeHi
двi свiчки, поки не прибули Moi, за що я йому дуже вдячний.
3а одинадцять дiб мого арешту кйька слiв, якими я обмiнявся
з Пуришкевичем i Терещенком, були €диними>.

Пiсля царських реакцiонерiв, що потрапили сюди в березнi
1917 року, MiHicTpiB i державних ceкpeTapiB Тимчасового уряду,
що перебувають тут з листопада7977 року, до Петропавлiвськоi
фортецi без5rпинно надходIдIи все HoBi й HoBi контингенти аре-
штантiв.

У сiчнi 1918 року, коли Ленiн вiллав наказ заарештувати Bcix
делегатiв, якi прибули до Петрограда нiбито для вiдновлення
Установчих зборiв, негайно розiгнаних новою владоIо, i не на-
лежали до його партii, ситуацiя помiтно погiршала. Унас бiльше
не топиJIи й дуже погано годували. Жодного контролю згори за
нашими наглядачами не було. I-1e розбещувало ix i породжувЕuIо
вседозволенiсть. Щоправда, завдяки цьому нам вдавалося за
iхньою допомогою одержувати деякi продукти, сигарети i конче
потрiбнi свiчки. Але в той же час iснувала велика ймовiрнiсть
того, що в будь-яку мить який-небудь кур'ер прибуде з манда-
том вй незрозумiлого KoMicapa, який вимагатиме видати або
стратити на мiсцi того чи того в'язня. Ми боролися, щоб вижи-
ти i будь-що зберегти здоров'я, оскйьки ((подорож>, до лiкарнi
брала зазвичай цuLяхом в один кiнець. Однак здоровЪ дедалi
погiршувалось: я все сильнiше кацulяв i розумiв, що легенi в
мене враженi тяжким бронхiтом. Нерiдко вночi несиJIа було за-
снути вiд холоду, я годинами TpeMTiB улихоманцi, зiщулившись
на своему маленькому залiзному ложi.

Пiсля трагiчних подiй 5 сiчня 191В року, що вiдбулися з
прибулими до Петрограда делегатами Установчих зборiв, коли
Bci Ti, хто не пiдтримали бiльшовикiв, були розстрйянi чи за-
арештованi, наших тюремникiв охопила жага вбивства. У нiч
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проти б сiчtrя пiд рiзними зIIущtшьними приводами двох колиш-
Hix MiHicTpiB Тимчасового уряду, Аtцрiя Iвановича Шингарьова
i Федора Федоровича Кокошкiна, яких я добре знав, перевезли
до MapiiHcbKoi тюремноi лiкарнi, де ix по-звiрячому вби,тrи п'янi
матроси, взявшись катувати ix без жодноi видимоi причини. На
тортурах, усвiдопшrюючи, що загине, бйолашний Шингарьов,
який недавно втратив дружину пiд час пожежi в своему замiсь-
кому будинку, почав молити про долю cBoix сiмохдiтей. Але хiба
спiвчуття хоча б колись навiдувалося в серця (якщо, звичайно, у
нихбули серця!) цих морякiв iз Кронштадта, криваву наволоч,
вiчно пъних "героiвr, бiльшовицькоi революцii?!

У своiй англомовнiй книзi "ВИ волi до Брест-Литовська>
("Frоm Liberty to Brest-Litovsk") Адрiана Тиркова опису€ умови
утримання вЪзнiв Трубецького бастiону:

"I]e була справжня трагедiя для М.М. Кшкiна, 0.I. Коновало-
ва, M.I. Терещенка, А.В. Карташова, Пальчинського, М. Третья-
кова, М. Бернацького i Смирнова -.иенiв Тимчасового )тяду,
ув'язнених у Петропавлiвськiй фортецi. На початку грудня до
них приеднЕlлися три tиени Установчих зборiв - A.I. Шинга-
рьов, Ф.Ф. Кокошкiн i князь flолгоруков. Умови iхнього тю-
ремного утримання були д|йсно жахливими. I]i люди, якi на-
лежаJIи до росiйськrлr освiчених кiл i боролися з царатом, не
були пристосованi до нелюдських умов р'язнення. У царських
в'язницях, звичайно ж, паЕували жорстокi звичаi, але звiрства
i беззаконня бiльшовицьких в'язниць затьмариJIи все, що було
вiдомо про них за часiв царату. У фортецi було сиро, холодно й
темно. Сперпry вЪзням не дозволдIIи проryлянки взагалi, надалi
ix випускали на вiдкрите повiтря, але на дрке короткий час.
iм дозволялось одержувати iжу з дому, але iсти ii можна було
тйьки холодною. Головним клопотом ув'язнених MiHicTpiB було
те, як зберегти TeIuIo. Однак yci цi фiзичнi злигоднi не можна
порiвняти з моральними стрчDкданнями, Арештованi мiнiстри
перебували в так званому Трубецькому бастiонi, оповитому ге-

роiчними легендами про муIеникiв XIX столiття, якi вiдбували
там покаранtlя, постраждавши в боротьбi за росiйську волю. У
бастiонi була власна охорона, очолювана матросом, отож, у фор-
тецi було два начальники. Молодий матрос ставився з великою

168



повагою до в'язнiв i був, так би мовити, iхньою внутрiшньою
охороною. Ще було конче потрiбно, оскiльки буйнпй гарнiзон
фортецi, що скJIадЕlвся з lчIутних, якцIо не вiдверто кримiнальних
елементiв, був здатний на будь-який злочин. На чолi гарнiзону
стояв обраний ними самими комаIцир - нижнiй чин на прiз-
вище Павлов. Щей грубий, дпwIй, майже неписьменний солцат
зЕуIIIався з в'язнiв зi всiею безсоромнiстю дрiбного аваЕгюриста,
якого дратувiша ilхня iнтелектуaшьна й моральна перевага.

Колишнъого MiHicTpa вiросповйань А.В. Карташова, нат-
хненного фiлософа, що вiдзначався щирою святiстю paHHix
християн, солдат Павлов помiстив на кiлька днiв у мокрий
карцер без свiтла, лiжка та iжi, за виЕятком хiба що шматка
хлiба. I це був не поодинокий випадок. 3аарештованi полiтики
перебували в атмосферi постiйного принюкення, побутових
незрrIностей i глузувань, за якими ховzlлася ж:lхлива примара
кривавого кiнlдя.

Бiльшiсть MiHicTpiB були кадетами, тобто згiдно з бйьшо-
вицькою термiнологiею - контрреволюцiонерами, кirлединIц-
ми й ворогами народу. Вояки почув.ши цiлковиry свободу дiй
i поводr.urися з ними як заманеться.

Неодноразово коридорами лун€lли загрозливi крики: "Вiд-
дайте ix нам! flo чого церемонитися з бlржуями? Ми iM покаже-
мо!". TaKi caMi крики передувzlли cMepTi генерма ffyxoHiHa.

Родичi, численнi друзi й полiтичнi прихлtтtьники в'язнiв по-
стiйно побоювалися за ikHe життя. Пiс;rя того як чдеЕи Тимча-
сового }ряду були взятi пiд варry, народнi комiсари не висуЕули
iM жодних обвинувачень. ix HaBiTb не судиJIи, aJIe вони пере-
бували зарrIниками у фортецi, приrиiщення якоi нагадували
середньовiчнi камери катувань. Yci зусиJulя домогтися iхнього
звiльненrrя виявилися марними>

flалi опиryеться вбивство MiHicTpiB Шингарьова i Кокош-
KiHa:

"Увечерi того дня, коли почЕuIи робоryУстановчi збори, двох
MiHicTpiB Тимчасового уряду, Ф.Ф. Кокошкiна й А.[. Шингарьова,
перевели з фортецi до MapiiHcbKoi тюремноi лiкарнi.

Tiei ж caMoi ночi матроси й червоногвардiйцi вдерлися
до лiкарнi та жорстоко вбили обох. Кокошкiн помер митт€во,
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можливо, HaBiTb так i не прокиrryвшись. Шингарьов повЙьно
вмирав у жахливих муках протягом кйькох годин ви важких
травм голови тачеревноi порожнини. flo нього HaBiTb не змогли
викJIикати родичiв, оскiльки внаслИок чиIхось та€мних розпо-
ряджень у ту нiч yci телефони в лiкарнi були вимкненi.

Перед смертю Шингарьов у маячнi згадував cBoik дiтей iз
занепокоенням i тривогою за ixHe майбутне та шепотiв щось
про cBoix убивць. Лiкарям, якi були присугнi при цьоми по-
чулося, нiбито BiH намагався пробачити cBoix KaTiB. Це цiлком
вiрогiдно i дуже на нього схоже. Шингарьов був одним iз тих
росiйських iнтелiгентiв, рlяяких caмoBiмaHe стгркiння й любов
до людей були сенсом i нормою життя.

Будпlи рЪзненим у фортецi й очiкуючи у будь-який момент
страти, Шингарьов не лише не втратив вiри в людей, а й з не-
викорiнною стiйкiстю iдеалiста писав у сво€му щоденнику:

"Якби MeHi запропонували, якби це було можливо, почати
все спочатку чи зупинитися, я б жодноi хвиlrини не вагався й
почав би все наново, попри Bci жахи, пережитi краiною. I ось
чому. Революцiя була немингIа, позчtяк старий лад не мiг далi
iснувати. Рiвновага була порушена вже давно, а в пiдвалинах
росiйськоi державностi, яку ми недарма називzlли колосом на
глиняних ногzlх, леж:ши TeMHi народнi маси, позбавленi держав-
Hoi йеi, розумiнr*я радостi служiння на пожиток суспiльству й
йеалiв iнтелiгенцii, позбавленi часто HaBiTb простого патрiотиз-
му. Разюча невiдповИнiсть мiж верхiвкою суспiльства та його
пiдвалинами, мiж вождями держави в минулих ii формах, а
також вождями майбутнього й масою населення мене вразиJIа
ще в юностi, на початку мого унiверситетського життя. Ще не
просто було небезпечно для чинного ладу (що не надто й важ-
ливо), а й становtшо серйозну загрозу вJIасне .Щержавi.

Lli роздуми дозволIаIи MeHi дiйтп висновку щодо потреби
зближення BepxHix i нижнiх прошаркiв суспйьства, встанов-
лення твердого й непохитного зв'язку мiж ними. На той час i
наука, i мистецтво, i полiтика здавЕшися MeHi марними, якщо
вони не ставили за мету тих iдеалiв, яким я поклонявся. Тому
я вiдмовився вй cBoiix попереднiх гurанiв присвятити себе науцi
(яка дуже мене вабитlа), аби пiти в народ i стати лiкарем".
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BiH усе свое життя iдеалiзував людей i обстоював принцип
якнайширшоi демократii. I BiH, i Кокошкiн були справжнiми
духовними борцями, що вiдмовvulися вiд усього особистого,
усього егоiстичного лише задJIя того, щоб сJIужIати абстрактним
принципам Iстини i Правди. А ixHe вбивство, таке жорстоке й
безглузде, е одним iз найстрашнiших i найвiдразливiших свiд-
чень Tiei смертепьноi отрути, за допомогою якоi бiльшовицька
революцiя розбещила народну душу.

I_{i злочини зЕlJIишаються безкарними>.

_3-
Якими ж безнадiйно крюканими були стiни Петропав-тliвськоi

фортецi в ту першу в радянськiй Pocii зиму! I яка ж веJIичезна
вiдстань вiдокрепшювала мою камеру номер сорок шiсть Тру-
бецького бастiону вИ будь-яких надiй на майбугне та спогадiв
про минуле! Я намагався вiдродитиу своiй памЪтi щаоlивi днi
й радiснi вечори старого Санкт-Петербlryга, особливо приемнi
з першим снiгом, що провiщав початок довгоi росiйськоi зими.
Я любив театр:шьний роз'iзд у компанii Шаляпiна чи Павловоi,
довгi дискусii в куточку бiля KaMiHa в якомусь pecтopaнi з поетом
Блоком, письменниками Олексiем Ремiзовим чи Ащрiем Бе-пим,
з багатьма iншими артистами, художниками-передви)книками,
iнтеrrектуалами, що найчастiше мали вельми парадоксальнi
погляди. Яким казковим був Невський проспект у вбраннi з
першого снiгу! I якою теIuIою та спокiйною вI,IдавЕшася тодi
зима в м'якiй атмосферi Санкт-Петербlрга!

Але в цi сiчневi днi 191В-го в срорiй i крижанiй KaMepi
петроградська зима несла тiльки морок, холод i страх. Росiя за-
н}тювiulася в хаос, повертzulося варварство, а протягом кiлькох
тижнiв були знищенi тисячолiтня культура, традицii, пiдвалини
суспiльства.

Побаченrrя все рiдшали. 3 початком червоного терорулюди
почали цуратись один одного. Тiльки безумець мiг домагатися
побаченtrя з небезпечним контрреволюцiонером, символом мiж-
народного капiталiзму, що ексЕrцrатував народ..Щовга й холодна
зимова нiч на пiвночi Pocii здавалася нескiнченною... СлИство в
моiй справi досi не розпочинЕuIося, iше проти мене вже було зi-
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брано чимЕлло свiдчень обвинрачення. Кожного з нихвистачIаlо
6 мя того, щоб засудити мене до страти. Новини з волi також
були невтiшними. З кожним днем радянська влада, здЕlваJIося,
дедмi бйьше змiцнювала cBoi позицii, перетворюючись на все
бiльш тоталiтарку. Глузування та знущання наглядачiв день у
день частiшми. Я втрачав останню надiю покиrтути живим свою
камеру та почав HaBiTb др(ати про самоryбство.

Як же я здивувався, коли одноi щрасноi днини дверi Moei
камери вiдчиниrrись i мене сповiстлшrи, що в мене буде побачен-
ня з французьким жlryналiстом i його помiчницею. Жlрналiста
звaши Рене Франсуа. BiH дiстав дозвiл вiд матроса Алексе€ва,
KoMicapa Военно-революцiйного KoMiTeTи на написання cTaTTi
про р'язнених Петропавлiвськоi фортецi. Однак, на мо€ пре-
веJIике диво i невимовIIу радiсть, його асистенткою вvIявvulася
не хто iнша, як моя кохана - Маргарiт, яку я вiд моменту свого
арешту жодного рву не бачив. Вона зробиJIа знак нiчим не ви-
являти почуттiв, оскiльки один iз солдатiв, що супроводжували
цю мzйеньку делегацiю, добре володiв французькою.

3авдяки жlryналiстовi, який вйволiкав наглядачiв, нам усе
ж таки вдzшося трохи поговорити. Саме Маргарiт органiэlвала
цей репортаж, щоб дiстати змоry навiдати мене у вЪзницi, тому
що я нЕшежав до числа тих в'язнiв, побачення з якими були за-
бороненi. Вона розповiла, що втратиJIа нашу дитину.I]я гiрка
звiстка, ясна рiч, завдЕuIа MeHi величезного болю. Але попри
все, я найбйьше xoTiB стисЕути свою кохаЕу в обiймах. Ледь
себе стришryвав. Проте за наявних обставин це було неможJIи-
во. Маргарiт переконувала мене не втрачати вiри й MlnKHocTi,
оскiльки звiльнення вже не за горами. З ii слiв я зрозрtiв,
що вона збираеться зустрiтися з Ленiним i незабаром я буду
вiльний. Вона перекоFryв€rла мене, що ми знову будемо разом i
бйьше нiколи не розлrIимося, що ми одрркимось i житимемо
щасливо з нашою маленькою донечкою, а згодом у нас буде й
син, про якого я так довго мрiяв. Я запевнив ii, що саме так
усе й буде, якщо тiльки MeHi поталанить вибрамся з цiеi про-
rстlятоi вЪзницi.

Французьrмй друг-ясурналiст виконав свою мiсiю. Його стат-
тя була отryблiкована в газетi .dl'Eюlep" 26 березня 1918 року.
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Рене Франсуа навмисно затримав rryблiкацiю, щоб не порушити
плани Маргарiт щодо мого звiльнення.

"у вязницI пЕтропАвлIвськоi оортвцl
Запасшись дозволом, що його нам учора люб'язно видав

матрос Алексеев, KoMicap ревкому, ми попрямувми на набе-
рФшry Неви, до Петропаыriвськоi фортецi. Нiч була морозною.
Через ожеледь наша худа шкапа, яка тягла сани, ковз;tJIа, тож
ми насиrry здол€lли довгий цuIях до вЪзницi.

Крiзь густий TyIvIaH невиразний сиrryет cTapoi фортецi зда-
вався фантомом. I лише позолочений шпlаtь на дзвiницi сяяв
на тлi сiрого неба.

HaperшTi ми бiля брами, над якою досi простягае кршrа iM-
ператорський оре-л. Ми предЪвJIя€мо Еаш документ вартовим,
якi, здаеться, промерзли наскрiзь у своему цивiльному оддзi.
Екiпаж перетина€ невеликий сквер, руха€ться повз кагиицю й
зупиня€ться поблизу низькоi будiвлi - KoMicapiaTy вЪзницi.

У невеликiй KiMHaTi на першому поверсi, куди нас }аодять,
чатують вiдвiдувачi, а налго - вйвiдувачки, родичi та родички
вЪзнiв. Вони стоячи очiкують cBoei черги, щоб потрaшити до
переговорноi кiмнати. KoMicap, який пLlJIbHo розглядае пере-
пустки, демонстру€ пiдкреслену ввiчливiсть щодо нас i пропо-
нуе два стiльцi. Трохи згодом BiH запрошуе нас пройти за ним,
i ми разом з iншими вИвйувачами прямуемо за проводирем,
який трохи говорить французькою, до Трубецького бастiоrry,
де уtришryються вЪзнi.

На якусь мить у мене виникае несподiвана асоцiацiя з екс-
щрсiйною групою вiд агентства Кука. fuie я швIцко усвiдопшlюю
напруженiсть i трагiчнiсть ситуацii. Якщо iнших вiдвiдрачiв зу-
пиняють у переговорнiй KiMHaTi зi сютlепiнtlастою степею, схожiй
на сповИальню монаgгиря, нам як франrцрьrстм жlryналiстам
дозволяють прониютути до коридорiв caMoi в'язницi. KoMicap
змишаеться з нами, аJIе до нього приедну€ться молодий офiцер,
котрий вiдмiнно говорить французькою, в оточеннi чотирьох
пiдозрiлого вигляду соrцатiв iз пристебЕутими багнетами. "Кого
ви бажаете бачити в першу чергу? - запитуе офiцер. - Ми
зараз бiля камери Терещенка. Хочете вИвЦати його?"

17з



Я i моя супутниця ледь у слиах вимовити "так". Нас душить
хвLIJIюваЕrrя, оскiльки i я, i вона дрке добре знайомi з колишнiм
молодим MiHicTpoM закордонних справ. У моiй пам'ятi сIuIива€
перша зустрiч, що вiдбулася на початку росiйськоi революцii, з
милим i елегантним молодиком, на той час MiHicTpoM фiнансiв.
Я бачу його в просторому кабiнетi на Мойцi, як BiH виклада€
точною й чiткою мовою свiй фiнансовий mIaH реорганiзацii.
Я знову бачу його вже пiзнiше MiHicTpoM закордонних справ у
MapiiHcbKoMy палацi, у веJIикому залi дIя преси, куди BiH лю-
бив приходити мiж двома засИаннями Тимчасового уряду для
бесИ iз журналiстами i де BiH розповiдав MeHi про cBoi проекти,
надii, про свою велику любов до Францii. Буремнi вечори, що
ввiйIшlи в iсторiю, гарячi ночi... 'Я спочатку маю довiдатися,
чи з:lхоче BiH вас прийняти?" - г999рить офiцер.

BiH вiдчиняе дверi. Я оглядаю камеру. Вона схожа на зви-
чайну KiMHary. ii можна порiвrrяти з кiмнатою унтер-офiцера у
французькiй казармi: вибйенi вапном стiни, солдатське залiзне
лiжко, ма-пенький стiл зi свiтлого дерева, тurетений стйець. На
cTiнi - електрична лампочка. У кутку - маленький упливаль-
ник, порrI - сrIасний унiтаз.

Я швидко схошIюю цi деталi, але мiй погляд зупиня€ться на
сутулому чоловiковi, котрий сидить спиною до нас на маленько-
му змiзномулiжку. На колiнах у нього миска, наповнена темною
масою. Очевrцно, BiH задумався: BiH не icTb, не поверта€ться
до дверей. Офiцер пИходить i щось йому говорить. Терещенко,
а це дiйсно BiH, поверта€ голови помiчае нас у коридорi. BiH
робить знак, що можна ввiйти. Схоже, BiH здивований, бо пИ-
водиться не вiдразу.

BiH ставить миску на пiдлогу й Ие до нас назустрiч. BiH
блЦпй, дуже блiдий, але намагаеться виглядати сиJIьним. Цi-
лу€ руку моiй суrryтницi й дIцr€ за те, що ми вирiшшlи його
вiдвiдати.

Поки BiH говорить, намагаючись заспокоiти нас iз приводу
свого здоров'я та душевного стану, я уважно роздивляюся його.
На ньому м'ятиil сiрий костюм без пристiбного комiрця й xaTHi
туфлi. BiH давно не голився, посивiле волосся розкуйовджене.
BiH просить iз хворобливою посмiшкою вибаченrrя за сво€ "не-
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глiже", однак Hi на що не скаржиться. Тiльки бере мене за руки
й довго нервово стискае ix.

"Ми досi мiнiстри, - говорить BiH упевнено, але голос його
злегка тремтить. - Ми досi мiнiстри й не втрача€мо вiри".

BiH знову схиJIяе голову перед мо€ю сугtутницею й шепотить:
"flякую! flякую!". Я залишаю камерy, щоб приховати сльози,
якi тремтять на Moix вйх...

Потiм нам пропонують вйвИати Кiшкiна, MiHicTpa держав-
ного пiклування.

Як i його колеги, п. Кшкiн Hi на що Ее скаржиться. Стоiчно
BiH вимовляе TaKi прекраснi слова: "Я лiкар. Усе свое життя я
закликав до MyжHocTi iнших. Але трохи зzlлишив i для себе".

Я пiдходжудо мiшенького столика, наякомулежить чимЕuIо
книжок. Один том розкритий; це "€вропа i Французька револю-
цiя" Альбера Сорелlя. "Ще Тёрещенко позичив MeHi ii, - пояснив
Кiшкiн. - Ми бачимося щодня пiд час проryляЕки у cKBepi. I]e
найкращi хвиJIини за весь день"rr.

Пiдпис: Рене Франсуа

-4-
Лише пiзнiше я дiзнався про все, що зробила Маргарiт, аби

врятувати мо€ життя. flo Hei дiйпии чутки, буцiмто iнших MiHi-
cTpiB Ленiн mIaHyBaB звйьнити на свiй день народження. Але
це не стосувалося мене. Маргарiт довйалася, що мене мають
стратити до цiеi лиховiсноi дати, i зробила все можливе й не-
можливе, аби витягти мене з в'язницi.

Вiдразу пiслrя мого арешту вона навiдалася до MiHicTepcTBa
юстицii та домоглася зустрiчi з KoMicapoM юстицii Штейнбергом,
який потай вИ свого секретаря спробував iй допомогти. Проте
в'язень був занадто помiтною постаттю, тому KoMicap зiзнався
Маргарiт, що рiшення про звйьненЕя колишнього MiHicTpa може

ухвалити тiльки Ленiн. Але як до нього пiдiбратися?
Як я вже згадував, моя кохаЕа мешкала на Мiльйоннiй,

саме над французькою вiйськовою мiсiею в Петроградi. Два
.uIени цiеi Micii, граф Жан де Люберсак" i П'ер flapci, яких ми

" Граф Жан де Люберсак - представник Францii у Военному контролi
Антанти.
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Ееодноразово приймми в нашому домi, просто з др}Dкньоi
прихwьностi всiляко Еамагiшися нам допомогти. Вони щосили
користмися cBoiM статусом iноземцiв i не бошrися ризикувати.
Жан де Люберсак, який став пiсля цього нашим добрим дру-
гом, мав дещо авантюрну вдачу й був сповнений бравади. BiH
замислював найфантастичнiшi IuIани мого звiльненнrl, HaBiTb
пропокував органiзувати втечу з фортецi. Але вiд цього задупry
в останню хвиJIину змушений був вiдмовитися, бо на цьоIчry
Еаполягла моя мати. Вона побоювЕuIася, що витiвка погано
скiнчиться, i досi сподiвалася, що зможе мою свободу в той чи
той спосiб купити.

П'ер .Щарсi, друг Альбера ТомаО, мав звЪзки в колах фран-
цузьких соцiалiстiв, завдяки чому й домiгся зустрiчi Маргарiт
iз Ленiним. Моя кохана змушена була в мороз бiльше двадцяти
годин тупцювати на снiгу поблизу Смольного, але врештi-
решт була прийЕята. Пй час цiеi зустрiчi, на яку вона пirшrа в
супроводi П'ера,Щарсi, були присутнi Ленiн i Троцький. Попри
свою тендiтнiсть, незахищенiсть i той жах, який вона вiдчlвала
перед цими кривавими диктаторами, Маргарiт спромоглася
мобiлiзувати всю свою шцпкнiсть i спокiйно й упевнено викла-
ла власнi аргуI!(енти, якi мми переконати спiврозмовникiв у
необхiдностi звiльнити людиЕу, яку вона кохЕша. Будучи фран-
цуженкою, вона обiцяllа вiдвезти мене до Францii й утримувати
подмi вИ Pocii. Вона багато говориJIа про меценатство родини
Терещенкiв, про ry турбоry, якою були оточенi Bci робiтники та
с.пужбовцi, що працюв:ши на родинних промиепових пiдпри-
€мствах. Михайло Терещенко нiколи не був ексЕIryататором
простого народу, скнарою чи гнобителем, запевIIяJIа Маргарiт,
а н:rвпаки, завжди шаrryвав родинний девiз "Прагненням до
суспiльноi користirr.

Однак yci доводи Маргарiт не справили н€шежного врuDкен-
ня. Ленiн сlцiв iз кам'яним обличчям, i було зрозумйо, що BiH у

" Тома Альбер (1878-1932) - iсторик, соцiал-реформiсц колишнiй рень
вождя фрапцузькоi Соцiалiстичноi партii Ж. Геда. У 1910 р. обраний до пала-
ти деrryтатiв, а пiд час Першсli cBiToBoi вiйни був MiHicTpoM оборони Францii
(1915-1917). У L9l7 р. неодноразово вiдвiдував Росiю д.ltя активiзацii Ii участi
в Першiй свiтовiй вiйнi.
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будь-яку мить може припинити аудiенцiю. Моя Марг зв:Dкилася
ризикнути й заявtаtа, що за посередництва посольства Францii
вона готовп зiмати свiй чудовий синiй алмаз в обмiн на свободу
коханого. На ii велике розчарування, Ленiн вймовився. BiH по-
чав iстерично репетрати, що робiтничо-сеJIянська революцiя
не прода€ться, що Михайло Терещенко уособлюе собою все
те, що хочуть знищити бйьшовики: мало того що як вiдомий
представник великоi буржуазii BiH - це втйення капiталiзму,
патерналiзми експлуатацii та чlпtоi KlracoBoi Иеологii, але й
як MiHicTp закордонних справ BiH перешкоджав укладенню се-
паратного миру та припиненню вiйни, а тому BiH справжнiй
<м'ясник росiйського народу>.

Маргарiт вийrцла з цiеi зустрiчi знищеною i вирiшлатrа, що
вже нiщо не перешкодить Ленiну зробити собi подарунок до дЕя
народження, вiднявши життя ii коханого. Вона була налякана
i знесилена, не могла Hi спати, Hi забупася. I, звiсна рiч, вона
вже Hi на що не сподiвалася. Тодi моя люба Маргарiт HaBiTb не
здогадувЕlлася, що стало головною причиною TaKoi рiзкоi вiд-
мовиЛенiна. Адже саме я, Михайло Терещенко, знайшов TaeMHi

угоди бiльшовицького вождя з ворогами Pocii, зiбрав письмовi
документи, якi доводиJIи цю зраду, а також був обiзнаний щодо
коштiв, переказаних на користь Ленiна за його роботу на Hi-
меччиЕу. Ленiн не мiг знати, що Bci цi докази насправдi пере-
твориJIися на дим напередоднi штlлрму 3имового п:шацу. Тому
BiH заспокоiться тiльки пiсля того, як мене буде страчено.

Троцького ж yci цi проблеми Ленiна не хвиJIювали, тому
руки в нього були розвЪзанi. У той же вечiр П'ер.Щарсi одер-
жЕlв та€мне посJIання. Троцький визнавав, що йому TepMiHoBo
потрiбнi грошi на створення (червоноi робiтничо-селянськоi
apMii>, а томи не маючи змоги офiцiйно звiльнити Терещенка,
BiH допоможе йому вийти з в'язницi в обмiн, звичайно ж, на
унiкальний KaMiHb.

3aMepexTiB слабкий проблиск надii, i Маргарiт ожIаtа. Вона
погодиJIася на цю утоду, ба бiльше, з€Dкадала звйьнентrя й Ми-
коли Миколайовича Кiшкiна, з яким я пiдтримував у вЪзницi
дружнi стосунки, якi трохи скрашували злигоднi ув'язнення.
Троцький погодився. Маргарiт вргIила синiй zшмаз П'еровi flap-
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ci. У той же вечiр цих двох в'язнiв перевеJIи до в'язницi <Хрести>,
звiдкiля, мабуть, Троцькому було легше iмiтрати втечу.

Невдовзi прийшов наказ про звiльнення Миколи Кшкiна
за усiею формою. По мене ж прийшли два кроЕштадтських
матроси, накинули MeHi на гиечi важкий матроський бушлат i
вивезли на машинi червоноармiйцiв на Фiнляндський вокзал.
Там мене посадиJIи в порожнiй вагон для перевезенЕя худоби.
Потяг мав вiдправитися черФ Петрозаводськ до Мурманська.
Основна залiзнична колiя Петроград - Гельсiнкi була зруйно-
вана, однак потяги ходиIJIи (постачання вiйськ досi тривало),
продираючись крiзь лабiринт цr,пяхiв на пiвночi, часто завмених
величезними снiжними заметами. Moi проводирi вруrили MeHi
кJц/нок, в якому, ехоже, були речi, вlатцпrенi в мене пiд час арешту
й разом зi мною доправленi до "XpecTiBr,, i зачиниlrи зовнi дверi
порожнъого вагона. Щасливий уже вИ того, що не стою в цю
хвршину перед розстрiльним взводом, я став тершшче чекати.
Я тодi не знав, куди веде цей шлях: до волi, на що натякали
червоноармiйцi, якi супроводжували мене, чи до загибелi...

Незабаром пiсля здiйснення операцii з мого звiльненrrя П'ера
flapci без будь-якоi видимоi причини заарештували й вiдпра-
вуIли до далекоi MocкoBcbкoi в'язницi. А через якийсь час його
там энайшrли мертвим. Троцький не любив зайвих свiдкiв, а
надто таких, якi мали доступ до оточення Ленiна. Французьке
громадянство й дружба з Альбером Тома вуIявvшися недостат-
HiM захистом.

_5-
Серед ночi потяг повiльно рушив на пiвнiч. 3немагаючи вiд

утоми, я ледь це помiтив. Але невдовзi дикпй холод пройняв
мене до KicToK, не рятував HaBiTb товстий морський буrштlат.

Я розвЪзав IcIryHoK у надii знайти там який-небудь одяг чи
ковдру, щоб укритися, €uIе знайшов тйьки мiй мiнiстерський
костюм, що був на MeHi пiд час арешту. Я натягнув пiджак поверх
усього, що на MeHi було. flалi на мене чекав сюрприз: попри
те що навколо панувzulи неприхований грабiж i хабарництво,
у внутрiшнiй кишrенi пiджака я знайшов мiй старий масивний
золотий портсигар з iнiцiалами М.Т.! А найголовнiше (хай його,
те золото!) у ньому зzulишалося кiлька сигарет!
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Я xoTiB негайно виIq/рити першу сигарету на волi, але Hi
сiрникiв, Hi запальнички в кишенях не знайшлося. Пiслlя бага-
тогодинного цUшху потяг сповiльнив хИ, немов загойдавшись,
а потiм заг;шьмував. 3oBHi не було aHi звуку. Потяц здавалося,
заблукав чи зупинився в полi перед якоюсь перешкодою. Я
спробував вiдчинити дверi, щоб оглятryтися, але вони були за-
MKHeHi ззовнi. Я бр занадто кволим i перед такою проблемою
спасував. Присiвши, щосиJIи намагався зiлJIишатися при свiдо-
MocTi, EUIe все-таки засн)в, переможений холодом, що проникав
усюди. MeHi наснушася ця перша сигарета...

...Проте виIqурив ii не я. Прийшовши до тями (микуло,
мабуть, чимало часу), я побачив, що перебуваю в оточеннi
лагиаlццiв, якi лirсують Moi глибокi обмороженЕrI. Я був роз-
битпй, yci Moi wIени знемаг:ши вИ болю. Але життя потроху
поверталося, i цього разу я знав, що врятований i вiльний! Я
некваIuIиво витяг портсигар i на знак вдячностi запропонував
сигаретулашIаIццевi, який заговорив зi мною. BiH пояснив сяк-
так, що вони знайции мене у вагонi непритомного, замерзлого,
майже мертвого, i староста celra велiв iM спершу перевезти
мене до них i допомогти MeHi очуняти. Село було розташоване
вдалинi вiд залiзничноi гiлки на нiчийнiй зепьтti, на самiсiньких
задвiрках ?осiйськоi iмперii. Т}т MeHi вже не було чого боятп-
ся. JIагшаrццi, якi не подi.ll*тlи Hi "принад> марксизму, Hi Цей
капiталiзму, нiкого не цiкави,тlи i тому почувмися спокiйно. У
той день, на мо€ щастя, вони вирiшили перевiрити, чи не вй-
шука€ться зараз, наприкiнцi зими, яка-небудь 'iжа 

у вiдчеIuIених
вiд потягу вагон€lх, кинутих на запаснiй колii.

Трохи оговтавшись, я зустрiвся зi старостою села, якому
вручив у подарунок мою едину цiннiсть - золотий портсигар,
останн€ нагадування про першi тридЕть poKiB мого щасливого
й заможного життя. Староста пообiцяв, тiльки-но дозволить по-
года, вiдвезти мене на санях до мaшенького норвезького порту
Хаммерфест. Там я зможу потрапити на криголам, що HaBecHi
почина€ обходити фiорди з пiвдrrя. Отже, я знайду нарештi те, що
багато хто називае цивiлiзацiею... чи принаймнi те, що вiд Hei
зiuIишиJIося пiс-ltя стiлькох poKiB вiйни, революцii та нещасть.

За кiлька днiв, улаштравшись на запряжених собаками
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HapTil( пц теrиою ведмежою шцрою, я u(ав, цшком заспоко_
€пий, до обiцяноi зепатri.

У мене був час пИбеrш попереднi пiдсуlrлки. Отже, я прожив
трохи бiльше трIцIити poKiB надзвичайно цiказого й насиченого
життя, досяг успiху, слави та поваги в суспiльствi, був одним
iз найбагатших людей pocii, блиску.rим молодим полiтиком.
В одrу мить у мене вИiбрЕши все, KpiM життя, яке я теж ледь
не втратив. Я почувавсЕ людиною, яка дивом заJIишIаIася серед
живих, дtя якоi вiдтепер кожний новий день буде подарунком
долi. MeHi бiльше не потрiбнi Hi слава, Hi визнання. Грошi теж
не стакуть грати дIя мене значноi ролi. Я був ладний цiну-
вати кожtIу секунду цього нового життя як божий даруflоs,
найкоштовнiший iз ycix. У мене бйьше нiчого не зiшишиJIося,
аJIе я був живий, я був готовий почати все з чистого аркуша й
радуватися всьому, наче немовля. Нiколи, правду кФкrIи, я не
почувався таким вiльним.

3гадуючи Ti полiтичнi баталii, якi я BiB останнiй piK, я не
бачив, за що собi дорiкати. Я першим пострЕDкдав i першим
заIIлатив за cBoi лiберальнi, гуtчrанiстичнi та прогресивнi пе-

реконання. Але я розумiв, що Moi вчинки багато кому здава-
ти}rуться незрозlпr,tiлими й невиправданими. Мже як можна
зрозумiти, чому людина, що так багато одержала вiд старого
режиму, зв:Dки.lIася ризикнути BciM, зокрема власЕим життям,
щоб змiнити цей cBiT, перетворити його на кращий? HaBiTb Moi
кузени Мlравйови-Аrrостоли-Короб'iнй, якпхя пiзнiше зустрiну
в емiтрацii на березi Женевського озера, нiколи не зрозупtiють
Moix полiтичних амбiцiй. Я пiдтрипryвав лiберальний ppr, що
розпочався в березнi 1917 року, який призвiв, усупереч моiй
волi, до бiльшовицькоi революцii, що штовхнула Росiю на IIIJIях

диктатл)и й завда.па веJIичезнIIк страждаЕь ii народовi. I HixTo
не пробачитъ MeHi iгор в учня чарiвника...

Ось чому я вирiшив усе забуги одразу ж пiс.шя мого другого
народження. Я вже все мав i все втратив. MeHi бiльше нема на
що сподiватися, Еше й нема чого втрачати. Вiдтепер я доклада-
тиIчry Bcix cBotx зусиJIь, аби створити навколо себе щасливиЙ
простiр i жити далi, без жаJIю та ностальгii.

Протягом кiлькох тиrrсrЬ мене розорплпй позбавшrи всього.
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Умене не брtо Hi грошей, нiдрузiв, Hi батькiвщинп,нi минулого,
про яке можна розповiдати. I я не мав жодних припущень щодо
того, що готувzшо MeHi майбутrtе. В мене було лише одне жагrIе
бажання - нарештi поверrrутися до повноцiнного життя.

Маргарiт врятувма мене. Серед тих кйькох слiв, якими нам
удЕшося перемовитися в Трубецькому бастiонi, була й обiIцнка
о(рlцlино пооратисЕ, тшьки-но я опинюсь у вшьнlи краlн1, що
вiдбудеться вже за кйька днiв. 3вичайно ж, ми так i зробимо,
адже я обiцяв, а вона дуже хотйа узаконити нашу м:шеньку
Мiшет. Але я вже знав, що незабаром i lдя cTopiHKa мого життя
буде перегорнуга. Я усвiдошrював: аби безперешкодно рухатися
вперед, я мав перекресJIити все мое життя в Pocii, вiдмежуватися
вiд усього, що буде нагадувати про Ti часи, якi закiнчилися мя
мене раз i назавжди.

-6-
Але HaBiTb якщо я бажав забри Росiю, Росiя мене забlвати

не поспiшала, Я ще не знав, що Ленiн, розлючений тим, що
мене так i не було страчено, вирядив cBoibK шпигунiв за MoiM
слiдом, наказавши знайти мене хоч на краю зеплпi й негайно
лiквiдувати. Йому дуже хотiлося, щоб я якнайшв}цше забрав iз
собою в могI4тry спогади про його зраду, адже тодi не зчйишиться
жодноi можливостi його викрити.

У березнi 1918 року я прибр до м€шеЕького порту Тронхейм,
вiдомого MeHi ще вiдтодi, коли перед вiйною я здiйснював круiз
на "Iолаrцi". На щастя, я зустрiв тут Бертона, капiтана мого
судна, родина якого мешкzulа в Тронхеймi, i BiH розповiв MeHi
про долю ..Iоланди,,, Вона досi перебувала в розпорядженнi
британського адмiралтейства й була пристосована пiд шIаву-
чий шпиталъ, який доправJIяе на батькiвщиIry поранених на
Схiдному фронтi. Бертон запевнив мене, що пiс-llя вiйни "Io-
лаtца> повернеться до норвезького порту i ми знову разом на
нiй попливемо. BiH запропонував MeHi вiдновитй сиJlи в його
будинку, пiд доглядом його родини. Я залишався там три мiсяцi,
до червня 1918 року.

Я зверrryвся до росiйського консульства в Норвегii (там,
як i ранiше, працювали cTapi кадри, що залюбки допомогли
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колишньому MrнlcTpoвl
закордонних справ) iз
проханЕям поiнформу-
вати мою родину в Пе-
троградi, що я живий i
здоровий. Маргарiт за-
жадaша негайно виiха-
ти до мене в Тронхейм
iз маленькою Мiшет.

Вона подолала той
самий шлях до Мур-
манська зi ще бiльши-
ми труднощами, нiж
я, оскйьки в KBiTHi
1918 року ситуацiя в
цьомурайонi склад;ша-
ся на користь Червоноi
apMii, але принаймнi
Маргарiт не стражда-
ла вiд холоду полярноi
зими.

Мурманськ був зо-
BciM молодим MicToM,
закJIаденим у 1916 роцi
за велiнням Миколи II
на негостинному ро-

сiйському узбережжi за полярним колом, поруч iз норвезьким
кордоном. Раз на тиждень невелике росiйське каботажне судно
ходILпо, дуже повiльно, за маршрутом Мlрманськ - норвезь-
кий порт Вардьо. Судно постiйно нарiDкчшося на небезпеку з
боку нiмецьких пйводних човнiв, якi контролювали цю зону.
У паспортi Маргарiц виданому французьким консульством у
Петроградi, cToiTb штамп про перетин норвезького кордону у
Вардьо 9 квiтня 1918 року.

У cBoix спогад:rх Маргарiт напише:

"ми приiхали до Мурманська у багажному вагонi, де Bci
спали на соломi: моя маленька дочка, який було тйьки шiст-

Мuхаilло Терещенко зi своiлt dpyzoM
копimоном пIолqнёu, Берmоном у HopBezit.

1918 piK

182



надцять мiсяцiв, французька родина з мЕuIеньким хлопчиком,
хворим на ма-пярiю, i я. Одне лише бйьшовицьке судно ходлшо
до Вардьо, та й те було потоIuIене на зворотному пшяху пiсля
нашоi подорожi. Мадам Т. (елизавета Терещенко, мати Михай-
ла. - Прttлt. авm.) перед вiд'iздом вргIшIа MeHi валiзу ii сина,
набиту сигаретами>.

Як зЪсралося, цi росiйськi сигарети, що ix Маргарiт пере-
возила до Норвегii,виявилися далеко не марними. Ледь почався
перехiд, капiтан бiльшовицького судна, не звертаючи 1ваги Hi
на втому i пригнiчений стан Маргарiц Hi на мiшеньку дитину
в Hei на руках, став робити iй зовсiм недоречнi, але дуже напо-
легливi й недвозначнi пропозицii. (Моя бабуся про це не пис€ша,
zше розповИала MeHi, коли я був ще дитиною. - Пputvt. авm.)
Ось тодi-то цi сигарети ii й урятр:ши. Протягом yciei подорожi
вона пригощала ними капiтана й у такий спосiб тримала його
на вiдстанi аждо того дня, коли вони прича]Iилидо норвезького
берега. Таким робом вона не дозволиJIа капiтановi домогтися
свого, а також спромоглась уникнути обшуку багажу, що той мав
HaMip улаrrlц/вати, а в ньому були захованi ocTaHHi коштовностi
й трохи готiвки - ус€, що в Hei було.

Щоб уявити, що це була за подорож, можна звернутися до
MeMyapiB Клода Ане" ("Росiйська революцiя - Хронiки 19L7-
1920"), французького журнЕшiста вй газети "Петi Паризьенr,,
котрий здiйснив таку саму подорож, що й Маргарiц але два Mi-
сяцi потому, наприкiнцi травня - початку червня 1918 року.

"...Снiг уже розтанр у низинах, якi в теrrтry пору року пе-

ретворюються на болота. Фiорд, в який влива€ться piKa Кола,
усипаний веJIичезними крижинами, що ix виносить рiчка. Вони
схожi на гiгантськi бйi лiлеi, якi повiльно шIивуть до моря за
течiею, що двiчi на добу зупиЕяеться черФ пришIив.

На правому березi мiсцевiсть полого спуска€ться до води.
Т}т кiнцева станцiя, тут розташоване, а точнiше, буде розташо-
ване MicTo Мlрманськ. Яким же буде цей Мурманськ? Нижне
MicTo - залiзниця та порт; середн€ MicTo на половинi висоти

* Клод Ане - лiтературний псевдонiм Жана Шопфера, вiдомого фран-
цузького тенiсиста (чемпiон Францii 1892 р.) i маrцрiвника. .Щеякий час жив
у Pocii, про подii в якiй пiд час революцii написав книжку.
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пагорба - торгова зона, й нарештi,
Bepxrre MicTo - житлова зона. Який
же Мурманськ сьогоднi? Неймовiрний
хаос i жахливий бруд.У нижнiй час-
тинi суцйьне сгr-петiнrrя залiзничних
колiй, скрiзь i всюди. Пересуватися
можна тiльки по шпiшilх, i наприкiнцi
дня ноги розлашtуIоться вИ десяткiв
тисяч ударiв вiд зiткнення ступнi з
твердим брусом. У промiжках мiж
шпЕUIами - суцiльна смердюча маса,
сумiш iз консервних банок i всiляких
нечистот. Нiяка дорожЕя служба не
прибирае кйометри rпляхiв, якими
пронизана вся нижня частина Мур-
манська. На uияхах - вагони. Тут i
аристокгtатичнi спальнi вагони мiжна-
родних залiзничних компанiй, росiй-
cbKi вагони першого i другого класy,
а також coTHi товарних вагонiв, пере-
роблених на теILцушки. У цих вагонzlх
моститься незлiченна рiзношерста гry-

блiка: солдати Червоноi apMii; тимча-
совий, але всесиJIьний, призначений
Ленiним KoMicap Нацаренус; сербськi
вояки, яких везуть на край cBiry, до
Салонiк; солдати французькi, а також
рiзноголоса маса союзникiв, жiнок, дi-
тей, старих, французiв, бельгiйцiв, якi
намагаються якнайшвI4дше заJIишити
негостиtlну Росiю й очiкують на цих
ср[них берегах судно, що доставить
ix до €вропи. Yci цi люди мешкають у

,Ц,окуменm, вuOo,нuti Марzорim dля Bubdy
з ПеmроераOа, з 0аmамч переmuflу KopdoHiB

t Сфflлý-l'tлт DЕ FвдN4Е
t1,&оФл,Ао.
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спальних ваг9нах i тетиушках, у них cluшTb i звалюють на колii
гамузом усе смiття. I все це вже тривае вiд шести мiсяцiв до рок).,
коротше кчDкrIи - вiдтодi, коли пiд тиском безладlr, розрухи й
небезпек, викликаних революцiею, союзники, якi працювЕuIи в

Над нижнiм MicToM, на схиlli, що сп}rска€ться до берега, поки
що стоять лише нечисленнi будинки, електростанцiя, пошта,
телеграф. Далi йде IuIaTo, де буде верхн€ MicTo. Ось тут мешка€
основна частина населення. У пiвнiчнiй частинi - квартал, що
складаеться з баракiв. flBa десятки великих будiвель слугуIоть
притулком бiженцям iз Pocii, якi очiкують у Мурманську паро-
IuIaB до €вропи.

Я навiдувався до цих баракiв, бродив темними коридорами,
i серце мо€ стискалося вiд жалю та суму. Уявiть KiMHary з досить
високою стеJIею та двох'ярусними дерев'яними нарами. Кмната
нiчим не роздйена, немае жодного куIочка, де можна було б
усамiтнитися, немае окремих KiMHaT д-ltя дiвчат i жiнок. Тиснява
жахJIива. Кожен улаштовуеться на cBoix дошках, як може: голо-
ва до голови, чiгшяючись ногами. Ось родина, яка спробувала
розмiститися зруrнiше; отут - молодь, тут - старий. HaBiTb

удень у бараках пануе напiвтемрява, тому що вздовж BiKoH вИ
стiни до стiни тягнуться мотузки, на яких сохне мокра бiлизна.
ВИ Hei в KiMHaTi cToiTb прuтий i сирий запах. fliрявi шкарпетки,
сорочки висять у застоянiй духотi. Барак опалюють великi печi.
CoTHi людей живуть тут в однiй KiMHaTi. Тут вони готують 'iжу,

перуть бйизну, iiдять, сIuIять. I так - довгi мiсяцi.
Люди, яких доля звела тут разом, належать до Bcix соцiаль-

них верств суспiльства: робiтники й майстри, дрiбнi KpaMapi
й великi комерсанти, директори заводiв i керiвники великих
компанiй. Жiнок i чоловiкiв HapiBHo, а також старих i зовсiм
маленькихдiтей. Нещаснi крихiтки, яким завчасно випало спiз-
нати Bci жахи вiйни, бИолашнi дiти, замкненi в смородi баракiв,
вони не спроможнi норммьно виспатись i харчуються, як i Bci,
тйьки консервами, що роздають щодшI: сардини й тушонка,
тушонка й сардини. Я бачив цих дiтлахiв, вкритих паразитами,
вiд яких не можна врятуватися; на худеньких тiлах кишать
солдатськi вошi та клопи.
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Серце стискаеться вiд жалю, коли потрашш€ш до мурман-
ських баракiв.

Як i варто очiкувати, здоров'я бiженцiв, що зазн€ши таких
тяжких випробувань, жахливе. У'Мурманську лютують вiспа
й тиф.

Тисяча п'ятсот осiб чекають за полярним колом судно, яке
мае доправити ix до €вропи. Судно ходить рИко. Умови на
ньому дещо кращi вiд тих, що були в бараках. I Ti, кому пота-
лаiтипо, вирушають у шIавання крижаним морем, ризикуючи
зiштовхнутися з пИводним човном, якими кишать цi води. 3а-
ходiв безпеки практично нiяких. На морськiй базi Мlрманська
нема€ мiноносця. Охорона склада€ться з тихохiдних траулерiв,
що роблять не бiльш восьми чи дев'яти вузлiв на годину й не
можуть ефективно боротись iз суrасними пiдводними човнами,
якi нишпорять навколо..Щодамо ще, що судна не можуть HaBiTb
скористатися покровом темряви, щоб виtттп у вiдкрите море.
У цю пору року туг бiлi ночi, тож ви перебуваете пiд прицйом

Сьогоднi пiшов снiг. Крижаний BiTep розбурхуе фiорд, мете
по сумовитих берегах i голих вулицях Мурманська, проймае нас
EDK до KicToK. Тремтячи, ми бредемо вздовж залiзничноi колii,
долаючи тисячу перешкод. Бiженцi жахливо кацuшють. Ослаб-
ленi таким життям, вони не можугь боротися з бронхiтом i за-
пzуIенням легень. Майже щодня хтось помирае. 3Ъвилися Kip i
вiспа, у багатьох вiд харчування консервами, холоду й сиростi
вже починаеiься цинга.

Наш вИ'iзд проблематичний.,. Ранiше росiйське каботажне
судно здiйснювало регулярнi рейси до норвезького острова
Вардьо. Судно ходиJIо раз на тиждень. Вiд Вардьо до Мурман-
ська у Кольськiй затоцi вiсiмдесят морських MIrIb. У Вардьо
можна було пересiсти на норвезьке судно, яке доrrравляJIо вас
через мереживо фiордiв до HapBiKa (повЪзаного залiзницею зi
Стокгольмом) чи до Тронхейма (пароIuIавна лiнй до Христiа-
Hii). Однак мiсяць тому наскочиJIи нiмецькi пйводнi човни й
навеJIи жах Еа цi похмурi береги. У територiальних водах Pocii
вони обстрlляли та потопиJIи те саме маленьке каботажне суд-
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но, убивши двох пас€Dкирiв i поранивши трьох. Вони знищvuIи
також два десятки норвезьких i росiйських рибальських човнiв.
Тепер yci боятьсявийти в море. Маршрут до Вардьо припинив
свое icHpaHHrI>.

потiм тижнем пiзнiше:

"Ми нарештi вiдпливаемо. Адмiрал (англiйський. - Прtuл.
q.вm,) Кемп надiслав за деякими з нас траулер, озброений для
боротьби з пИводними човнами. Це маленьке судно водотон-
нажнiстю вiсiмдесят тонн доставить нас до Вардьо за дванадцять
годин... Сьогоднi ввечерi ми залишимо нарештi цей огидний
Мурманськ, хоча втратиJIи надiю звiдси вибратися...

Чи е на cBiTi мiсце, сумовитiше за Вардьо? Маленький кам'я-
нистий ocTpiB, rолий, без жодноi рослинностi. Стверджують,
що два хирлrIвих дерева все ж таки ростуть в огорожi фортецi,
яка нiбито й була побудована для охорони цих дерев, найбйьш
коштовного й рiдкiсного скарбу, яким може похвалитися убо-
гий Вардьо.

Будинки, що притулшись один до одного, утворюють еди-
ну вулицю Вардьо. flBa порти, на пiвднi й на пiвнсчi, роздiленi
вузькою смужкою землi. Там ховаються численнi флоти:rii ри-
бальських човнiв, оскйьки населення Вардьо становлять пере-
BilKHo рибалки, якi живуть за рахунок торгiвлi рибою.

У порту стоять на палях capai, де обробляють рибу. Навколо
нагромаджуються гори трiски, купи маленьких IuIямистих, як
пантери, акул, тисячi голiв оселедця. Чоловiки та жiнки все це
патрають, чистять i солять. Тисячi кiлкiв на скелях - ось €ди-
ний пейзаж цього острова. На них сушиться риба, яку потiм у
бочках надсилають на пiвдень Норвегii й до €вропи.

FIад Вардьо нависае ryстий смердючий дух, якиЙ не може
розiгнати HaBiTb найпотужнiший BiTep. I_{ей запах просяка€ зем-
лю, дерев'янi стiни будинкiв, BiH липне до вас, його неможливо
позбутися. Ви вiдчраете його цiлодобово... У Вардьо тхне лише
сушеною рибою й трiсковим жиром.

Наше перебування у Вардьо припадае на ту пору роки, коли
тут пану€ полярний день. Але не думайте, що Вардьо купа€ться
в сонячних променях. На краю арктичних земель мiж сiрим
морем i чорними скелями Вардьо хова€ться пiд похмурими
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хмарами, що затягують блИе пiвнiчне небо. I холодно тут цi-
лiсiнький piK...

У Вардьо ми залиша€мося лише на один день. Сьогоднi
зраншI ми вантiDкимося на парошIав "Король Гаральд", я:rсrlй

довезе нас до HapBiKa за три добиприбережного плавання. Тут
ми будемо жити в комфортi, про який уже давно забули..."

Ifя розповiдь дае змогу уявити, яка тя}кка подорож випала
на долю Moei бйолашноi Маргарiт. Свою розповiдь вона про-
довжуе так:

"я привезла з Петрограда два чеки, один на Банк Швецii, а
iнший - на касу французьких бiженцiв у BapHi, а також п'ять
тисяч царських рублiв готiвкою i тисячу марок. I_{e все, що
вдалося вторгувати вiд продажу дитячого лiжечка, Moix хутр,
суконь, взуття й усього iншого перед тип4, як залiзти в багажний
вагон i влягтися на солому. Пiсля приiзду я вiддала М.Т. усе це,
а також коробку з коштовностями, подарованими йому мною.
I]ю коробку його мати повернула MeHi в день вiд'iзду. М.Т. най-
няв для нас двi кiмнати в готелi "Британiя", одну для нашоi
маленькоi донечки та ii гувернантки, а другу для мене>.

_7 -
Перенесенi випробування, звiсна рiч, не могли не позна-

читися на здоров'i Маргарiт. Пiсля приiзду iй довелося про-
вести шiстнадцять днiв у клiнiцi Тронхейма. У маленькоi ж
Мiшет виявwIася жахлива шкiрна хвороба. Вона була виклика-
на, найiмовiрнiше, кишковою iнфекцiею, яку маля пiдхопптlо
в антисанiтарних умовах пiд час подорожi через Мурманськ, i
протривала шiстнадцять мiсяцiв.

Як я й обiцяв у в'язницi, ми з мо€ю коханою негайно по-
бралися.

Але продовжимо читати щоденники Маргарiт:

"BiH (мiй ди. - Прtuл. авm.) у той же день повiдомив MeHi,
що ма€ HaMip укласти наш шrлюб якомога швидше, щоб напри-
кiнцi липня вiдплисти на парошIавi "Бергенсфйорд" до Америки:
BiH xoTiB зустрiтися з президентом Вiльсоном, а також потрапити
до Владивостока. Я ж з дочкою по'i4у до Францii. <...>
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Коли я одужала, ми
перебралися до Хрис-
тiанii,азвйти-до
HapBiKa, де я прийма-
ла ванни. Пiсля цього
я вже остаточно оду-
ж€ша.

У липнi ми одру-
жилися в Христiанii. У
той самий день разом
iз капiтаном Бертоном i
його дружиною ми вй-
правиJIися подивитися
на "Бергенсфйорд", що
мав вiдвезти мого чо-
ловiка. Однак Америка
не видала йому вiзи.
Тодi BiH звернувся iз
запитом на отриманЕя
англiйськоi вiзи, розра-
ховуючи за десять днiв
потрапити до Америки
через Канаду. Але цi де-
сять днiв розтяглися на
дза мiсяцi. Тож було ви-

рiшено, що першимидо
Лондона вiдправимося

ми з капiтаном Бертоном, його дружиною i дiтьми, адже в нас
були паспорти, i там будемо чекати на мого чоловiка. В Лондонi
я дiзналася, що Америка ддя вlадачi транзитноi вiзи вимагаJIа
наявностi вiзи англiйськоi, а Англiя - вiзи американськоi. Я
чекала протягом шести тижнiв, а потiм одержмалиста вiд мого
засмгIеного чоловiка. BiH писав, що MiHicTp Фiнлi повiдомив
його про те, що його уряд "entirely opposed"* його в'iзду зараз
до Великобританii. "Iдьтё до Францii, - радив мiй чоловiк, -

Возз'еOнана роduна:
Мtмаilлq Морzарim, Мiшеm

* Категорично проти (анzл.).
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коли ти опинишся у своiй Kpaiнi, я буду бйьш-менш спокiйний
пiд час Moei поiздки до Pocii. 3а кiлька днiв я сИаю на пapolulaв,
що направля€ться до Архангельська"rr.

Пiсля нашого цивiльного одруження 22 липня в Mepii Хрис-
TiaHii, ми сполrIиJlися шлюбом церковним у православнiй ро-
сiйськiй церквi Спаса Христового в Стокгольмi, парафiя,тlьна
книга якоi в другiй частинi за 1918 piK мае такий пиюбний
запис за номером два:

<flвадцять дев'яте липня; наречений - Михайло Iванович
Терещенко, громадянин Pocii, уродженець Киева, православ-
ного вiросповiдання, BiK тридцять два роки, перший шлюб;
наречена - Жанна Марiя Маргарiт Ное, громадянка Францii,
уродженка fliжона, вiросповiдання римо-католицьке, BiK трид-
цять один piK, перший шлюб. Обряд одруження проведений
церковним священиком, настоятелем Петром Румянцевим у
присутностi пiвчих Михайла Азановського та Жана Баранкеева.
Свiдки з боку нареченого: пп. Костянтин Миколайович Гуль-
кевич, посланник Pocii в Стокгольмi, i Борис Олександрович
Нiкольський, аташе Micii; свИки з боку нареченоi: пп. Ежен
Наполеон Тiбо, MiHicTp Францii, i Федiр Лаврентiйович Броссе,
Генеральний консул Pocii".

Гулькевич подiлився зi мною своiми надiями на перемогу
адмiрала Колчака. Той користався пiдтримкою союзникiв, добре
фiнансрався завдяки значним активам у Лондонському банку,
що, до речi, перебував пiд наглядом Гулькевича, i визнав cTapi

росiйськi борги, зокрема Ti, якi були зробленi Тимчасовим уря-
дом у 1917 роцi, що я особливо оцiнив. Союзнi вiйська, перевzDк-
но британськi, чисельнiстю п'ятнадцять тисяч осiб висадилися
на пiвночi Pocii, в Архангельську та Мурманську, щоб надати
пiдтримку з пiвночi та рffiом iз Колчаком захопити Москву, що
стiша на той час новою столицею Pocii.

Вiдмовившись пристати до flобровольчоi apMii генерала fle-
HiKiHa, що сiяла смерть i руйнування на близькому мо€му серцю
Дону й у не менш улюбленiй YKpaiHi, я все-таки не зtulишав
надii взяти г{асть у розгромi Рад. У мене було три варiанти.
Генерал Юденiч у Гельсiнкi готрав похiд на Петроград, про що
MeHi розповiв повiрений Pocii в Христiанii. Граф Пiлар фон Ко-
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цебу за пйтримки пере-
важно американцiв пла-
нував тривалий рейд на
захiд, вiд Владивостока
крiзь увесь Сибiр. I наре-
штi, адмiрал Колчак мав
HaMip скупчити сиJIи на
пiвночi й у центрi Pocii та
йтина нову столицю Рад.
Останrrя операцiя здава-
лася MeHi органiзованою
краще вiд iнших i, на мою
думку, мала Bci шанси на
успiх. 3адля ii пiдтримки
я перевiв кошти, що ще
залишуlJlись у фiлii мого
старого приватного банку
в 3агребi, на лондонський
рахунок, контрольований
Гулькевичем, який обiцяв
органiзувати MeHi зустрiч

iз Колчаком, тйьки-но з'явиться слушна нагода. ВИтак я твердо
вирiшив вiдправитися на вiйну з Радами.

У Норвегii я зi шкури лiз, щоб домогтися вiзи, яка дозволить
MeHi залишити Скаrцинавiю. З незрозумiлоi причини Англiя, як
i Францiя, вймовrr,тlа MeHi у в'iзнiй, HaBiTb короткочаснiй, вiзi.
Але ж я досi бр власником будинку в Каннах, передав свою яхту
Англiiдlя надання допомоги ii солдатам, HaBiTb ризикував у Pocii
життям i статками, щоб Тимчасовий ур"д мiг надавати всiляку
пiдтримку союзникам. Проте я мусив визнати очевидне: щойно
Ради одразу пiсля приходу до влади пiдписали сепаратний мир
iз Нiмеччиною, жоден MiHicTp Тимчасового уряду нiчого не мiг
зробити для союзникiв i втратив у ixHix очах усйяку привабли-
BicTb. Жертви, принесенi демократичною Росiею в 191_7 роцi,
негайно були забутi як французами, так i англiйцями.

Навпаки, мiрою розвитку подiй на фронтах громадянськоi
вiйни в Pocii багато захйних державних дiячiв починали схwIя-

Генерал Анmон Iвqновчч ,Щ,енiкiн
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тися до думки, що Ленiн може зiulишитися при владi наловго,
тому заЕадто активно виступати проти нього нерозр[но. Бiль-
шовицькi ж дипломатичнi Micii, cTBopeHi на початку 1918 року
в Христiанii, Стокгольмi та Копенгагенi, дали зрозуплiти захИнiй
владi, що ленiнська дишIоматiя навряд чи cxBEUIbHo поставиться
до вlадачi колишньому MiHicTpoBi Терещенку вiзи, яка дозволить
йому виiхати з Норвегii.

Ось у чому, поза cyMHiBoM, подягала причина всiляких ухи-
rrянь послiв i консулiв, KoTpi були одностайними тйьки в одно-
му: не видати MeHi виiзноi вiзи. HaBiTb якби союзники продов-
жували cBoi спроби скинути нову владу, то видача Терещенка
ленiнським катам не надто вплинула б на перебiг icTopii, але
могла б допомогти нzлJIагодити контilкти з першими радянськи-
ми дишIоматами за кордоном у тому разi, якщо цього нiяк не
вдасться уник}rути.

Не маючи змоги переговорити з президентом Вйьсоном,
якого я xoTiB застерегти вИ будь-яких спроб установити кон-
такти з бйьшовиками в Pocii, я зробив 10 липня в Стокгольмi
зztяву, яку було отryблiковано в газетi "Нью-Йорк Таймсr, 11 лип-
ня 1918 року:

(ТЕРЕЩЕНКО РАДИТЬ НЕ НАДАВАТИ ДОПОМОГИ ЧЕРВО-
ним

Колишнiй MiHicTp закордонних справ в урялi Керенського
стверджуе, що червонi виконують за Нiмеччину ii робоry.

Терещенко-молодший, вIIасник знаменитю( rолiвських цylФо-
вих пiдприемств, заснованих його батьком, i колишнiй MiHicTp
закордонних справ у Кабiнетi Керенського, в якому BiH був
наймолодшим .uIeHoM уряду, перервав сво€ тривЕuIе мовчання.
Уперше пiсля того, як BiH yTiK iз Pocii до Скаrцинавii вiд ленiн-
cbKoi революцii, Терещенко активно застерiгае проти будъ-якого
визнання чи спiвпрацi з бiльшовиками.

Як переконаний соцiалiст-революцiонер Терещенко рiшгуче
заявив, що бiльшовизм як чинник удоскон€шення суспiльства
нiчого не значить.

"Богом дlя бiльшовикiв е груба сила. У Pocii й усього cBi-
ту лише два вороги - бiльшовизм i нiмцi. Пiд практичним
кутом зору вiдмова вiд спiвпрацi з бiльшовицькими лiдерами

13 М Терещенко 19з
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виправдана, поз€tяIк вони не можуть створити армiю. Наявнi
в них збройнi формрангrя здатнi тйьки так-сяк виконувати
полiцейськi функцit у двох MicTax, - заJIвив BiH. - 3 погляду
моралi будь-яка спiвпраця з ними марна, оскiльки вони схибленi
на честолюбствi й жазi золота.

Минуло шiстнадцять мiсяцiв пiсля революцii, зокрема ciM
мiсяцiв влади бiльlповикiв. I хто виграts вiд бйьшовизму? Ро-
сiйська армiя? Hi, вона дезорганiзована. Робiтничий клас? Hi,
yci робiтники перебувають у сплячцi чи втягненi в запеклу
економiчну боротьбу. Селяни? Hi, оскiльки знецiненi грошi
створюють загрозливу ситуацiю дIя селян, спонукаючи ix бо-

ротися за сильний уряд.
Ачи виграв хоч би що соцiалiзм? Hi, оскйьки соцiалiстичне

ренегатство послабило саму Иею соцiалiзму в KpaiHax Антанти.
У KpaiHax, що воюють з Антантою, трапився розкол. flo голосiв
незzulежних соцiалiстiв прислухаються менше, нiж будь-коли.
Соцiалiсти втрачають вIuIив у нiмецькому парламентi, тодi як
у Францii спостерiгаються реакцiйнi тенденцii. Бiльшовизм по-
всюдно завдав соцiалiзмовi смертельного удару.

Лише Нiмеччина вигр€ша вИ бiльшовизму. Ленiн i Троць-
кий правлять у MocKBi тйьки завдяки Нiмеччинi, яка добре
усвiдомлю€, наскiльки легко iх скинути, EuIe не робить цього,
бо розрлiе, що завдяки бiльшовизму iй не потрiбно утримра-
ти в Pocii армiю. Бйьшовики прислужиJIися цiлям Нiмеччини
набагато краще, нiж вона сама могла б це зробити. Нiмеччина
не допустить наведення порядку в Pocii доти, доки не буде
встановлений загальний мир.

Томуя переконаний, що Moi застережеЕня мають почути Ti,
хто ввilкае, начебто Росiю можуть врятувати бiльшовики. Будь-
яка телеграма Вiльсона цим узурпаторам, що не е росiянами Hi
за народженням, Hi за духом, будь-яка спроба спiвпрацi з ними
стануть фатальною помилкою. Вони зрадили червоних фiнiв,
яких спровокували на революцiю. В YKpaiHi вони зрадv!]Iи тих,
хто iM допомагав. Вони ладнi зрадити Bcix. Будь-яка допомога
Америки зрештою буде взята до уваги справжнiми друзями Pocii
й призведе до пИриву довiри з боку союзникiв".
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3а правильну внутрiшню полiтику, покликану привести до
вiдновлення Pocii, Терещенко ввilка€ створеЕня нацiональноi
лiги, що по€днае MoHapxicTiB i республiканцiв, за винятком
циммерв€шьдських соцiалiстiв".

У такий спосiб через пресу я намагався застерегти весь cBiT
вiд будь-якоi спiвпрацi, ба HaBiTb просто офiцiйного визнання
нових керманичiв Pocii. Я залюбки висlIовив би cBoi переконан-
Ея президентовi Вйьсоновi особисто, але MeHi вiдверто пере-
шкоджали, не дозволяючи полишити Норвегiю. Однак я не мiг
постiйно перебувати в ролi жертви й чекати, коли завiтають
бйьшовики, щоб мене спровадити на той cBiT. I я вирiшив знову
втр}титися в боротьбу - боротьбу за Ti ж таки демократичнi
iдеали, намагаючись врятувати мою батькiвщину - Росiю.

Я оббивав пороги рiзних консульств, офiцiйно одружився,
писав cTaTTi в рiзнi виданЕя, HaBiTb у "Нью-Йорк Таймс". Iнакше
к;DкгIи, я не ховався. Ленiн, схоже, знав про мое перебування
в Скаrцинавii й зробив усе, щоб я в нiй застряг остаточно,
становлячи собою легку здобич длrя його KaTiB. Я не мiг роз-
повiсти про це Маргарiц яка й без того вже перенесла стiльки
поневiрянь, аби зайвий раз ii не хвиJIювати. Але я вИчrв по-
легшення, коли 26 серпня 1918 року вона виiiхала з Норвегii i
я дiзнався, що вона щасливо добулася спершу до Англii, а тодi
й до Францii.

Незабаром Moi пiдозри пiдтвердvulися. Я дiзнався, що двое
невiдомих росiян навiдувалися до росiйського консульства, а
потiм до готелю <Вiкторiя", д€ я мешкав, i розшукували мене.
Вони хотйи найняти номер у цьому ж готелi, ElJIe портье, якпй
добре мене знав i запiдозрив загрози сказав, що вiльних номе-
piB зараз немае.

я негайно залишив готель "вiкторiяо i кiлька днiв ховався
в caIlaTopii в Холменко.пленi, що, KpiM усього, було корисно
д.тlя Moix HepBiB, якi з цiлком зрозумiлих причин були неабияк
розхитанi.

Тим часом Маргарiтдiсталася Францii й 11жовтня 1918 року
зустрiлася зi своiми близькими. Оточена любов'ю cBoei бур-
грцськоi родини, вона провеJа решту oceHi в fliжонi. Напри-
кiнцi 1918 року Маргарiт поверЕула свою паризьку квартиру,
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яка слугувала пИ час вiйни лазаретом, i вирiшила ii продати.
Пiсля Bcix перенесених випробувань провiнцiйна Бургуrцй, що
живе вiд збору до збору винограду, здавалася iй затишною та
спокiйною. Тихе життя на природi пiшли iй на користь, тим
бiльше що вона знову чекала дитину й твердо вирiшила, що не
дозволить жодним небезпечним подорожам, жодним вiйнам i
революцiям перешкодити своiй новiй вагiтностi.

Що ж до капiтана Бертона, то BiH iз родиною виiхав до Анг-
лii, щоб знову прийняти нашу яхту, мiсiя якоi з перевезення
поранених нарештi добiгла кiнця, за потреби впорядкувати ii
й згодом продати, оскiльки було зрозумiло, що за наявних об-
ставин я не зможу ii втримувати.

_8_
У BepecHi 1918 рокуя з величезним полегшенням дiзнався

вiд Гулькевича, що моя мати €лизавета та молодший брат Малiк
прибудуть нарештi до Стокгольма. Потiм мати розповйа, що
вона HaBiTb спромоглася до вiд'iзду передати Нацiональному
росiйському музею в Петроградi близько п'яти тисяч TBopiB
мистецтва з наших колекцiй, належним чином упакованих.
Перше вони прикрашаJIи наш особнякна Палацовiй набережнiй,
а також наш ма€ток Олександрiвський парк у Волфиному. ixHe
перевезення до столицi спецiальним потягом я змiг органiзlвати
в серпнi 1917 року, коли ще був MiHicTpoM Тимчасового уряду.
Вона показала MeHi розписку, видану хранителем музею, в якiй
обумовлювалася згода прийняти цi твори на збереження в схо-
вищах музею доти, (доки все налагодиться>. Я дiзнався також
з ii вуст про повне розграбуванЕя наших будинкiв i колекцiй у
Киевi пИ час першого ж приходу в дороге нам MicTo Червоноi
apMii в сiчнi 1918 року.

Хоча cBiT так сиJIьно змiнився, деякi моменти в наших ро-
динних стосунках залишалися непорушними: моя мати була
вкрай обурена, довiдавшись про мiй офiцiйний uиюб iз Марга-
piT. I-[iKaBo, що пiсля важкоi розмови з матiр'ю я, на велике мое
здивування, у листах до дрркини знову перейшов на традицiйне
<ви>, хоча пiс.тlя одрркення звертався до Hei на <<ти>>.
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Як i було заплановано,
15 жовтrrя я вИrиив до Архан-
гельська, де зустрiв чимало
cBoix знайомцiв, з-помiж яких
був мiй любий друг Жан де Лю-
берсак, що став до лав добро-
вольцiв на боцi Бiлоi apMii, а
також, як не дивно, посол Спо-
лгIених Штатiв Америки сер
ДевИ Френсiс, з яким я був у
добрих стосунках. Однак подii,
якi цьому передували, безжалiс-
но зруйкували Bci нашi iлюзii:
незадовго перед MoiM прибут-
тям Англiя вИкликала свiй два-
надцятитисячний корпус, зzши-
шивши бlлийрух без пiдтримки
з пiвночi, конче потрiбноi для
зirхоплення Москви.

KpiM того, заIIланована зустрiч iз Колчаком так i не вiдбу-
лася. BiH затримався, повертаючись iз Владивостока до cBoei
штаб-квартири в Омську, i не змiг просунугися далi. Я зустрiвся
тiльки з його представЕиками. Наприкiнцi вересня чеський легi-
он, що становив ударIry cluty захiдносибiрських вiйськ Колчака,
збунтрався, а Червона армiя пИ комаrцуванням Блюхера пе-

рейuurа в наступ i загрожувала перерiзати Bci шияхи з'€днанttя
окремих корпусiв бйих. Було зрозумiло, що попри все його золо-
то, Колчак, цей харизматичний сорокачотирьохрiчний адмiрал,
вiдомий як ..найшанованiший з-помiж офiцерiв царськоi Pocii",
нiколи не здобуде перемоги i йому вже Еедовго ряст топтати,
адже BiH з:лJIишився без пiдтримки британських со.lцатiв i спи-
рався лише на ненадiйних найманцiв. Поiздка на мiсце подiй
позбавила мене останньоТ надii. KpiM того, я усвiдомлював, що
росiйський народ навряд чи погодиться повертатися до мину-
лого. Нарештi, я зрозумiв, що Moi спiврозмовники не почувми
особливоi поваги до такого собi MiHicTpa Тимчасового уряду, хоч
би ким BiH був, i не потребували Moix здiбностей i досвiду. Так

Аdмiрал
Олексанdр Boctutbo вцч Колчок
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само вони не жадали Moei участi в будь-чому, якщо це не могло
принести iM певний зиск, але грошей у мене вже не було.

I я зiбрався повертатися до Скандинавii, щоб продовжити
свое життя у вигнаннi. Сер Френсiс пообiцяв допомогти MeHi
отримати вiзу в Сполуrенi Штати, i я чекав на його пiдтвер-
дження. Але раптом дiзнався, що 9 листопада BiH покинув Ар-
хангельськ на пароIшавi, так i не вруrивши MeHi офiцiйноi згоди
свого уряду на мiй в'iзд. Я ciB на наступне судно, що вiдгutивало
до Швецii, i вiдбр з Архангельська 11листопада 1918 року. Моя
подорож назад була дуже сумною. Я й не здогадувався, що саме
Tiei митi вся €вропа святквала довгоочiкуваний кiнець вiйни.
Союзники здобули перемогу!

Висадившись у Швецii, я написав Маргарiт:
Сmокzольм, zоmель oKoHmuHeHmaJLb>, 19. 1 1. 191 8
Люба Mapz!
СпоOiваюся, заваякч люб'язносmi капimана Лорано цеti_ лuсm

швudко diЙdе 0о Вас. Пiслtя мо?о повернення з Арханzельська я з
ВарOьо нааiuшв mеле?рq,му через tлiсmера Щекура il mрохч пiзнiше
mелеzрафува,в кqпimановi, щоб diзнаmuся Вашу аdресу. Але не
оOержав BidnoBidi Hi з mоzо, Hi з mоео боку. Я dуже хыlлююсь i
xomiB бч скорiше dовidоmuся, як Bu обudвiпочуваеmеся? Телеzра-

фуilmе MeHi вiOразу пiсля оdержання цьо?о лuсmа через конmору
Кукау XpucmiaHii. Я dуже споdiваюся, що Bu почуваеmеся краще
it пiwtуеmеся про свое зOоров'я.

У Парuжi зараз, iMoBipHo, вidбуваюmься zранOiознi it зворуш-
лuвi заэсоdu. Шкоdа, що маленька Milrti не по-лt'яmqmчме'tх, колч
вuросme Я поdумкч прuеdнуюся do Htlx, clJle, но жclJlb, з поч)/mlтшм
zлuбокоi прuкросmi зq мою KpatHy, яка зробшtа mqкuil, зночнuit
внесок, щ:об наблuзumч цю велuку перемоzу, il, звiсно рiч, мола
б браmч ушсmь у цьому свяmкуваннi,

Моя поdорож мuнуло, щqслuвq усупереч засmереженнялп Miciil.
у ЛонOонi. Я пробув mам mpu muжнi, оле оскiлькч нiчоzо не Bid-
бувалося, а в мiсцеву полimuку, яку пан Фiлоненко* i Кло0 Ане за

* Фйоненко Максимiлiан Максимйiанович (1885-1960) - росiйський
полiтичний дйч. Пiсrrя жовтtul 1917-го 1лlасник пiдпйьних антибйьшовицьких
органiзацiй. 3 1918-1919 рр. перебував в Архангельську, був чIeHoM MicbKoi
думи. З 1919 р. в емiграцii.
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вiрmуозноt режuqryч Micmepa 0е Люберсака щосшLч нама?аJLuся
проваOumu, я вплуmуваmuся не xomi"B, MeHi вuOалося за краще
ще mрохч перечекаmч в СканOuнавit.,Щлtя нашttх плонiв сmан)|mь
вuрiшальнttпч кiлька наilблuжчuх muжнiв. Лю б ер сак бу в зi мною
вutьмч лю6'жнuit, мч баччлuся неоdноразово. BiH просuв мене
вuсm)rlumч речнuком ilozo наilкращuх почlrmmiв щоdо Вас...

Цiлtw Вас Bid усьо?о серLlя.Мiшель.

Трохи згодом я писав iз Норвегii:
Хрuсmiанiя, ?оmель,Вiкmорiя", 1 5.ШL1918
Моя люба Mapz!
Насомпереd xomiB бч Валл зЬнаmuся, що на Рiзdво i Новuil.

piK yci Moi, lyMKu буOуmъ miлькч про Вас а MiMi. Я бажаю, щоб
HoBuit piK прuнiс Вам. бiльше paOocmi mа lцаqпя, нiж цеil, сумнuil,,
що йOе, !,ля ycbozo свimу BiH закiнчуеmься пid mрiумфольнuil,
морш, оле mруOнощiв попереф ще чuмLпо.

Я оOержав \вq,Вашчжпослqшlщ в оdному з якttх, Bid 72 zруOня,
il.Oеmься про Mot ftлонu. BoHu справdi смiшнi. На cbozodHi Pocit не-
мае, буdь-якаучасmь в уявнIм зажоdм сmане Бресm-Лumовськом
новпакu. БуOь-яке прuiltаmе зараз рiшення буdе помuлковuм i
dapurtHturt, оскiлькч iloeo не можна буOе BuKoHamu. Тому я божою
за piK чч 0ва взяmч учасmь у щuрiil. справi, а не в публiчнttх
mореах маilном померло?о rrб анкр)mаr.

У mому, що Нiмеччuна mорiк не кuнула Bci сttлч на 3oociOHuit

фронm i не розzромtlла itozo, е й моя заслу?а. Але я не хочу без-

цiльно рuзut<увоmч iнmересамч Moei KpatHu il. власною шкурою.
Мч Bci вiOповidоемо за 0ва мiльilонч заzuблuх, що лежоmь у
землi Польщi, Галччuнч il. iншtlх мiсць, cIJLe наша вiOповiOь буdе
вidпоsiddю вiльнttх люOеil, а не лакеtв.

Я заuчtученuil muлt, що обсmавuнч перешкоOжаюmь MeHi на-
вimь бiльшою, нiж ранiше, мiрою возз'еdнаmuся з BaMu, з нашою
ёонею. Я часmо 0умою про це il сmраэrcOаю Bjd рйлJrкu.

,Що побочення, моя люба Mapz, поцiлуilmе ношу мuLены<у
MiMi.

Bi} d анuil. В alrt, Мiшель.
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Маеmок Наmолii YBapoBot у селi Турчuнiвко, Жumолtцрсько. облq,сmь

У нiч на 15 грудня 1918 року Киiв знову оточлuIи, цього
разу вiйська поета, напiвнацiончuliста, напiванархiста Симона
Петлюри. Пiсля цього Micтo ще глибше поринуло в атмосферу
дикостi й варварства, яка панувала в цьому регiонi. Iз хвштrю-
ванням i тривогою я думав про мою улюблену TiToHbKy Варвару
Ханенко, яка вiдмовwlася вивезти cBoi колекцii подалi вiд Киева
й вирiшила охороняти ix будь-що. Чи зумйа вона вижити в

умовzж цiеi HoBoi оцrпацii? Я також уявляв собi нашi ма€тки,
пограбованi й розгромленi вже вдруге (уперше це трапиJIося в
сiчнi 1918 роки коли до Киева вдерлися бiльшовики). Я ставив
собi запитання, яка доля спiткала Moi величезнi колекцii картин
i TBopiB мистецтва? Але понад усе мене хвиJIюв;uIа доля.шенiв
нашоi родини, Moix друзiв i вiрних с.тцокбовцiв, що залишалися
там.

Я довИався, що моя кузина Наталiя ледь урятувалася вй
баrцитiв, якi прийпии заарештувати ii до маетку в Т}рчинiвцi
поблизу Житомира. Коли .uIени так званого революцiйного ко-

14 М Терещенко 2о7



мiтетупостуIftuIи в дверi, Наталй вiдчинила сама i, зрозумiвши,
що вони не впiзнали графиню Уварову, уроджену Терещенко,
у скромЕому вбраннi, митт€во зорiентувалася в обставинах
i заявила, що мае попередити графиню. Тйьки ii мужнiсть i
спритнiсть коня дозволуuIи iй врятуватися. Наталiя Уварова
вистрибнула через задне BiKHo свого маетку, осiддlма вiрного
скакуна й сховалася в лiсi, який так добре знала.

Отже, 1918 piK закiнчувався tla дуже сумнiй HoTi. Мене BTi-
шало лише те, що Moi близькi знову зi мною, живi й здоровi, що
Маргарiт i MiMi перебрають у Францii, у безпечному мiсцi, що
союзники нареrптi здобули перемоry над Нiме.rчиною, а норвезь-
Ki чиновники наприкiнцi року все ж таки видали MeHi вiзу, яка
дозволяJIа вйьно перетинати кордон Норвегii чи жити там.

Пiс-llя нетривалого перебування в Архангельську, я полишив
пiвнiч Pocii, переконаний у тому, що подzшьша iнтервенцiя не
мае сенсу. Я повернувсядо Скаrцинавii, постiйно переiЬкджаючи
зi Стокгольма до Христiанii i назад, оскiльки знав, що агенти
Ленiна досi полюють на мене, а тому волiв довго на одному
мiсцi не затримуватися.

В ocTaHHi днi 1918 року Маргарiт повiдомиJIа MeHi в листi,
що знову вагiтна й сподiваеться народити наприкiнцi квiтня.
Першою мо€ю реакцiею було почуття ве]Iичезноi радостi, яке
охопиJIо мене, але тривало недовго. Напевно, уцю мить я мав
вирiшити перебратися до Парижа, де вiдтепер мешкала Мар-
гарiт. Там i Moi дiти були б зi мною, i моя росiйська родина
не надто далеко: моя мати, брат, сестри й кузени - yci зiбра-
лися Еа Лазурному березi, у нашiй старiй зимовiй резиденцii
на Каннських пагорбах. YTiM, незабаром цей чудовий ма€ток,
де ми колись щорiчно зимували, буде продано. Вiдтак я буду
змушений лише зрiдка вибиратися з наших тiсних паризьких
квартирок, аби попити чаю в гостях у того чи того росiйського
емiгранта, бйого, червоного чи рожевого. Hi, така перспектива
мене не вJIаштовувала. flo того ж мене обlриlIа вiдмова Францii
видати MeHi вiзу (яку я насправдi не надто бажав отримати),
щоб я змiг прибути до Парижа наприкiнцi квiтня. Тож жереб
кинуто! Я перероблю сво€ життя за iншим зразком i остаточно
попрощаюся з минулим.
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Новий piK я вiдсвяткував у компанii капiтана Бертона. BiH

повiдомив MeHi, що ..Iолаtцао вiдтепер у нашому розпорддденнi,
та чекав на Moi подальшi вказiвки. 3 болем у серцi я запропоЕу-
вав йому продати наше улюблене судно. ..Iоланда,, була продана
на верфi <Кемпер i Нiколсон> у Саутгемптонi, яка й передала
нам у сiчнi 1920 року вiсiмдесят BiciM тисяч фунтiв - цiна угоди
за вiдрахуваЕIIям витрат на впорядкування судна.

4 травня 1919 року в новiй квартирi в Парижi, яку Марга-
piT найншrа за адресою вул. П'ера Шарона, 68, поблизу €ли-
сейських Полiв, народився мiй син П'ер. У книзi записiв aKTiB
про народження восьмого округу Парижа позначено: <...Син
Михай.па Терещенка, ЗЗ роки, колишнього MiHicTpa, i Маргарiт
Ное, 32 роки, його дружини>. Але побачити сина я змiг тйьки
кйька poKiB потому.

Ленiн далi змiцнював свою владу в Pocii. I знову в Христiа-
Hii з'явилися черговi радянськi агенти, якi розшукувiulи мене.
Королiвська полiцiя Норвегii допомогла MeHi одержати фальшивi
документи на iм'я Титова, якi давали змоry перемiщуватися
краiною alroHiMHo. Я певний час ховався в Бертона, у Його
будинку на березi фiорду в Тромсьо, маленькiй i веселiй пiв-
нiчнiй столицi. Одначе незабаром повернувся до Христiанii,
пiдшукуючи непримiтну квартирку, щоб не селитися в готелях,
де мене занадто добре знали.

Наприкiнцi 1919 року, розумiючи, що антибйьшовицькi на-
cTpoi у cBiTi гаснуть, я дiйшов висновки що надалi не буду втру-
чатися в ситуацiю в Pocii. ii громадяни, якi брали участь у ре-
волюцiйному pyci, краще виконають своi патрiотичнi обов'язки,
при цьому не погiршуючи ситуацii полiтичними демаршами.
Проблем було i так забагато. Я вирiшив вiдмовйтися вИ йеi
повернутися до Pocii, а лише волiв, оселившись за ii межами,
створити умови, якi дозволять MeHi працювати й утримувати
родину. При цьому я не втрачав надii, що, HaBiTb залишаючись
iноземцем, через cTapi звЪзки з росiйськими спiввiтчизниками
зможу бути корисним моiй старiй батькiвщинi, так само як i
новiй. У Норвегii до мене стави]Iись iз симпатi€ю та повагою.
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Маркус Волленберz -пр аце0 ов ець М. Тер ещенка
в 1920-mi - 1940-Bi рокч

В мене з'явилося чимzlло друзiв. Тож
я вирiшив остаточно влаштуватися
в Христiанii.

З 1 березня 1920 рокуя найняв
на чотирнадцять мiсяцiв мапеньку
вйлу ..РозЙ,, у Холменкоrulенi, по-
руч iз caHaTopieM, де я переховувався
piK тому. 3годом, коли мiй фiнансо-
вий стан стабiлiзувався, а радянськi
шпигуни, схоже, дали MeHi спокiй, я
перебрався до квартири, яку найняв
у середмiстi.

Увесь цей час я шукав роботу й
15 травня дiстав мiсце в Христiанii,
у скандинавському представництвi
нью-йоркського "Liberty National
Bank". Водночас я став секретарем

з особливих дорr{ень президента цього банкiвського вiддйення,
адмiрала Якоба Бйорресена, який займався торгiвлею нiкелем.
Моя платня становила п'ятсот кроЕ rra мiсяць.

У BepecHi я вирiшив змiнити роботу й перейшов до суIо
норвезького пiдприемства. I]e не становиJIо труднощiв, оскiльки
за цей час я непогано опанував норвезьку. Я влаштувався на
робоry до .,Клавенес Банку" ("А.F. Klaveness Bank"), невеличкого
норвезького банку з капiталом вiсiмнадцять мiльйонiв крон,
що належав родинi Валленбергiв. Попервах MeHi запропону-
вали посаду уповновzDкеного з iноземних справ, згодом я став
заступником, а iз сiчня 1921 року - начальником iноземного
вИдiлу банку з IuIатнею десять тисяч крон на piK i часткою в
прибутку. Водночас я був довiреною особою банку.

У той перiод, коли я вчився жити скромно на свою мiсячну
заршIату, я Еамагався HaBiTb не уявляти, що подумали б клiен-
ти цього маленького норвезького банку, якби дiзналися, що ix
обслуговуе людин4 яка три роки тому була не ким iншим, як
MiHicTpolvl фiнансiв Pocii! Але це життя з чистого аркуша мене
зовсiм не бентежило, навпаки 

- 
йцио MeHi на добро.
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пКлавенес Бс'нк, у XpucmiaHii. Почqmок )О{ сmолimmя

-10-
Протягом перших poкiB мого перебування в Скандинавii

посланник Гулькевич тримав мене в Kypci подiЙ, що вiдбра-
ються в YKpaiHi й Pocii, i час од часу передавав MeHi звiстки про
vleHiB Moei родини, що залишzUIися там.

В YKpaiHi в 1918-1920 роках влада багато разiв переходила
з одних рук до iнших. Тiльки в 191В роцi в Киевi змiнилося
щонайменше десять урядiв: спершу бйьшовики, якi вперше
зilJ(опиJIи Киiв у сiчнi 1918 року, потiм сили гетьмана Скоропад-
ського, нiмецька окlлпацiя до 15 листопада, вiдтак, iз 15 груд-
ня, - анархiст-нацiоналiст Симон Петлюра. I вже з самого
початку революцiйного безладдя майно нашоi дрке заvтожноi
родини стмо об'ектом пильноi уваги. Bci нашi будинки були
пограбованi.

Ще перебуваючи на посадi MiнicTpa, я спромiгся у серпнi
1917 року спецiальним потягом вивезти велику кiлькiсть TBopiB
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мистецтва з нашого ма€тку Олексаrцрiвський парк до Петро-
града. Улютому 1918 року, коли я б5rв в'язнем Петропавлiвськоi
фортецi, моя мати звzDкиJIася вiдправитися до Киева, щоб спро-
бувати врятувати нашi колекцii в YKpaiHi. Вона знала, що нашi
будинки вже пограбовано пiд час першоi навали червоногвар-
дiйцiв у сiчнi. Moi власнi будинки, розташованi на Бiбiковському
бульварi за номером 72 (6удинок мого дiда Нiколи) i номером
34 (будинок мого батька IBaHa), пiсля мого арешту охороЕЕIIись
абияк, а будинок Федора, брата мого дiда, на Терещенкiвськiй,
9 взагалi стояв спустiлим пiсля вiд'iзду Moix TiToHboK Надii Во-
лодимирiвни (мати Moix кузенiв) i Ольги Нiколiвни до Англii в
березнi 1917 року. I тйьки Moi тiтоньки Варвара, вдова Богдана
Ханенка, який помер 26 травня l9L7 роlсу, i €лизавета Тере-
щенко, вдова Олексаrцра Терещенка, який помер у 1911 роцi,
вирiшили заJlишитися, попри весь той жах, який панував на-
вкруги. Будинок Варвари Ханенко добре охоронявся, оскiльки
там розмiщувалися Bci ii чудовi колекцii. Плекаючи надiю збе-

регти найцiннiшi шедеври, моя мати наказала перевезти ix до
дому Варвари. Однак багато цiнних речей все ж таки загинуло
в безоднi цих бурхливих подiй.

Теодор Ернст, iсторик-мистецтвознавець, що приiхав до
Киева у лютому 191В року, описуе у своiй книжцi "Скарби
мистецтва Киева, що постраждали в 1918 роцi" катастрофiчну
сиryацiю, яку BiH спостерiгав:

<Пй час памЪтних сiчневих днiв, коли бiльшовики захопи-
ли Киiв, загинула значна частина колекцii Михайла Iвановича
Терещенка, що зберiгалася в домi його покiйного батька IBaHa
Нiколовича Терещенка на Бiбiковському бульварi. Той, хто не
навiдувався до цього будинку в буремнi днi радянськоi окупацii
Киева, не може HaBiTb приблизно уявити собi масштаб уrинено-
го там розгрому. Найбiльш тяжке врtuкення справJIяJIи рештки
величних картин вiдомих художникiв, розiрваних на клаптики
чи порубаних шаблею, не зрозумйо для чого. flеякi картини
булпвирiзанi з рам ножами чи шаблями, так само була порiзана
обшивка стiльцiв i крiсел.

Було викрадено сорок картин рiзних художникiв росiйськоi
школи, а також сто вiсiмдесят BiciM етюдiв i начеркiв Верещагiна,
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одна гравюра Крамського, три броIIзовi cTaтyt й сорок чотири
художнiх альбоми. 3-помiж знiвечених чи викрадених картин
фiгурують: ".Щiвчинка на тлi перського кIаIима" Врубеля, двi
картини Репiна ("Самiтниця" i "Петрушка"), три картини Ма-
ковського, а також твори Бодаревського ("Велика вода"), Риц-
цонi, Щедрiна, Сведомського, Волкова, Святославського (BiciM
картин), Верещагiна ("Крепurь", "IIцiйський палац"), Кузнецова,
Мlрашка ("Спокуса Святого Антонiя"). Iз художнiх альбомiв
грабiжникiв зацiкавили передусiм папки з гравюрами, цiннi
публiкацii Ровiнського, серед яких "Малюнки Рембрандта", гра-
вюри й офорти Шишкiна, видання "Старожитностi Росiйськоi
iмперii" i т.п.

Нарештi, серед того розбитого й порваного були марпryро-
ве погруддя, чотири етюди Верещагiна та ще двадцять чотири
картини, зокрема: "Портрет Катерини II" Лампи Старшого,
кiлька робiт Васнецова ("Свята дiва" i "Варяги"), Шишкiн, Су-
риков ("На баштанi"), Поленов ("Христос на Генiсаретському
озерi"), Кузнецов, "Козак" Соколова i "Натурщик" Врубеля. Те,

що вд:шося врятувати, зараз (тобто влiтку 1918 року. - Прuм.
авm.) зберiгаеться частково в Академii мистецтв на ПИвальнiй,
а частково - у MicbKoMy музеi старожитностей i мистецтва.
€ надiя, що деякi з украдених полотен удасться повернути
власникам>.

Моя мати €лизавета зробштlа все можливе, щоб зберегти те,
що ще можна було врятувати, i перед€ша твори на збереженrrя
до Мiського музею старожитностей i мистецтва. ii особливо
засlчtутиJIо й схвшrювЕulо те, з якою неймовiрною люттю була
пошматована величезна картина Поленова <Христос на Генi-
саретському озерiu. Ще була остання картина, куплена мною в
191З роцi, напередоднi вiйни. Мене вразиJIи Ti спокiй i безтур-
ботнiсть, що випромiнювала постать Христа, який йе берегом
чистого й прозорого озера. Тож я вирiшив повiсити ii на cTiHi
мого кабiнету в Киевi. Червоногвардiйцi досхочу поглупIиJIися
над цим посланцем миру й добра. Та хiба можна було чекати
хоч би чогось людського вiд прийдешнього паЕування BapBapiB,
яке насаджувалося нашiй спантеличенiй KpaiHi? (Багато poKiB
потому це полотно Пол€нова, дещо вiдреставроване, вилiцrване
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вИ отриманих у 1918 роцi калiцтв, стане одним з основних ше-
деврiв у колекцii Киiвського нацiонального музею росiйського
мистецтва.)

14 грудня 1918 року вiйська ..нацiоналiстiв" отамана-поета
Симона Петлюри знову захопиJIи Киiв. Моя TiToHbKa Варвара
Ханенко, чоловiк якоi Богдан помер роком ранiше (а я бр
призначений виконавцем його заповiту), прийняла рiшення
передати для кращоi cxopoHHocTi Bci cBoi чудовi колекцii на збе-

реження до Академii наук Украiни, ц/ратора якоi вона вельми
поважала. Вiдчуваючи наближення небезпеки, вона надiслала
ryди вiдповiдного листа. Але до Академii цей лист не дiйшов,
оскiльки Tiei ж ночi ii будiвля эгорiла.

Мiсяцем ранiше, 15 листопада 1918 роки нiмцi, заJIишаючи
Itиiв пiсля пiдписання мирноi угоди, видiлилп в розпоряддення
Варвари Ханенко бронепоiзд, що мiг би доставити ii та колекцii
до Берлiна, де вони були б у безпецi. Але TiToHbKa вiдмовlаlася
i вiд свого iMeHi, i вИ iMeHi свого покiйного чоловiка, тому що
вони завжди мрiяли, щоб цi твори мистецтва, якi збирали все
життя, назавжди заJIишилися в Киевi з освiтньою метою й на
радiсть yciM украiнцIм. KpiM того, Bci цi колекцii пiсля ii cMepTi
м;ши перейти за заповiтом ii гlлемiннику Михайлу (тобто MeHi),
а BiH завжди дрке негативно ставився до нiмцiв i боровся з
ними. Тiточцi йшов тодi шiстдесят шостий piK. Вона д5оке любптlа
подорожувати, але нiзащо не хотйа назавжди полишити Киiв,
як багато наших родичiв, i жити у вигнаннi. Вона розупtiла,
що наражаеться на велику небезпеку, але вирiшила зустрiти ii
лице в лице й була налаштована радше померти, анiж кинри
cBoi колекцii чи виiхати разом iз ними на ч}rжини змишивши
Micтo, яке i ii чоловiк, i вона так любили i длtя якого так багато
зробитlи.

У 1919-1920 роках Киiв багато разiв переходив з одних рук
до iнших. Пiсля запеклих боiв бйi змiнювали червоних, чер-
BoHi - чорних... [ за цих умов Варвара взялася захищати cBoi
колекцii, як могла. Вона знову вступлиа у володiння та змогла
переглянути шедеври, коли генерzш ffeHiKiH у серпнi 1919 року
захопив MicTo. Але в груднi 1919 року в Киевi була встановлеЕа
радянська влада. Лише 27 лютого 1921 року був створений Му-
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зей мистецтв i археологii
ханенкао. очолив його
М. Макаренко, помiчник
хранителя ВИдiленrrя Се-

реднiх BiKiB i епохи ВИро-
дження Iмператорського
Ермiтажу.

Останнiй piK на цiй
зепшi Moei тiтоньки Вар-
вари, яка здатна була пе-

ретворювати на рай усе,
до чого доторка,ласЕ, став
справжнiм пеклом. Е.пе-
гантне вохрове п€йаццо
на Терещенкiвськiй вули-
цi, 15, де вона зберiгала
cBoi скарби, реквiзували,
а iй залишиJIи невелич-
ку KiMHaTKy пИ дахом,
де вона тулиJIася зi сво-
ею колишньою служни-
цею flусею. З езуiтською
жорстокiстю цiй жiнцi,
що була справжнiм BTi-
ленням доброти, заборо-
ниJIи хоча б одним оком глянути на шедеври ii величезноi
колекцii, TaKoi улюбленоi, так добре знайомоi, ад}ке вона сама
створювtulа це зiбрання з неймовiрними терпiнням i любов'ю.
Вона муси.тlа перебувати в ув'язненнi безпосередньо над своiми
скарбами й знати, що вони зовсiм близько, але для Hei вiдтепер
недоступнi.

Отже, Варвара Ханенко cтzula бранкою у своiй комiрчинi,
втратиJIа родину та друзiв пiсля того, як зрештою €;rизавета,
вдова Олексаrцра Терещенка, що мешкzUIа поргI, останньою

n Сьогоднi - Нацiональнiй музей мистецтв iMeHi Богдана i Варвари
XaHeHKiB (попередня назва - Киiвський музей захИного i схiдного мисте-
цтва).

Iнmер'ер doMy БоzOона i BapBapu XaHeHKiB
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Буduнок БоzOана i BapBopu XqHeHKiB (HuHi - НацiональнuЙ музеil
мцсmецmв iленi БоzOана i BapBopu XaHeHKiB)

виiхала до Парижа. BapBapi мало виповнитися сiмдесят poкiB, i
вона розумйа, що ii становище майже безнадiйне. Тож TiToHbKa
жадала лише cMepTi, щоб з'еднатися зi cBoiM коханим чоловi-
ком. I ось одного разу вона вирiшvиa що, попри заборони, мае
востанн€ побачити cBoi обожнюванi шедеври! 3нехтравши ка-
тегоричними наказами, холодноi KBiTHeBoi ночi 1922 року вона
зважиJIася ризикнути й таемно побачитися зi своею колекцiею.
Вона почувала себе заслабкою,6улатакою засмrIеною, що пiд-
тримати ii мiг лише прощальний погляд на цi скарби - у них
мiстrurося все ii життя. Пiсля цього по Hei прийде смерть. Вона
це точно зн;ша, €ше не вiдчувала страху.

3а допомогою flyci Варвара потай ввiйшла до <свого> му-
зею, тримаючи в руцi свiчку. Вона не обмежувалася кваIuIиво
кинутим поглядом, а довго розглядала твори мистецтва, якi
так любrала, aJIe якими не могла миJIуватися протягом бага-
тьох мiсяцiв. Вона знала 

- це востанне. Почуття, що охопиJIо
ii, було таким потужним, що вона не могла стримати слiз. Але
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це були сльози радостi. Хоч би яким дивним це здавалося, але
до самого cBiTaHKy HixTo не звернув уваги на загадковий вог-
ник, що некваIuIиво перемiщався з кiмнати до кiмнати. Уранцi
Варвара без жодного опору дtша червоним охоронцям себе за-
арештувати. ii переповЕювала радiсть: iй поталаниJIо востанн€
зустрiтися зi cBoiM щасливим минулим. Пiсля цього ii тримали
в повнiй iзоляцii в мансардi, де вона й померла кйька днiв по-
тому, 7 травня 7922року.

Офiцiйний похорон забороншlи, тож BipHa flуся перевезла
тiло Варвари Ханенко до Вlцубицького монастиря, давнього
козацького монастиря-шпиталю на схиJIах.Щнiпра, який на той
час ще дiяв i де спочивав ii чоловiк Богдан. Священик погодився
поховати Варвару, але на зiллалi, у скромнiй могилi, виритiй
на схппi пагорба, що височi€ над flнiпром. Незабаром навколо
цiеi caMoTHboi могппи забуяв справжнiй бузковий сад.

Сьогоднi алei над парком Видубицького монастиря стали
улюбленим мiсцем для прогулянок киян. Подейкують, що без-
лiч бузкових куtцiв розцвiтае саме до 7 травня, нагадуючи BciM
про життя щироi та вепикодушноi Варвари Ханенко, уродже-
Hoi Терещенко, яка залишшIа спiввiтчизникам таку прекрасну
пам'ять по собi. Люди, а радше нелюди не дозволилиiй вiльно
та спокiйно жити й буи гiдно похованою, але Господь своею
милiстю пiдготував iй найчудовiше мiсце похованЕя. [ в нашi
днi пам'ятъ про Hei жива й шанована BciMa украiнцями.

Пiзнiше IТ останки перепоховали поргr iз чоловiком. iхня
спiльна могиJIа поблизу cTiH чудовоi маленькоi церкви Святого
Михайла з унiкальними фресками XV столiття сьогоднi вiдновле-
на. Щiкаво, що на початку)О(I столiття пiд час рест;лврацii фрески
зi сценою Страшного судупорrI iз могrапою Варвари вiдкрлtпася
голова ангеJIа, що наrлежить, найiмовiрнiше, до нижнього, древ-
нiшого, шару настiнного розпису. Осяянi цим шедевром, який,
поза cyMHiBoM, був дарований Богом, оповитi ароматом бузку,
великi колекцiонери й меценати Богдан i Варвара Ханенки
з'€дналися навiки. I я цiлковито впевнений у тому, що Варвара,
перебуваючи на небесах, анiтрошки не шкоду€ про те, що об-
рала таку мгIеницьку долю, ме вмерла, як i хотiла, у власному

217



будинку, а не провела ocTaHHi роки свого життя спокiйно, але

у вигнаннi, удалинi вiд усього, що було iй дорого.

Такою була доля тих членiв родини Терещенкiв, якi визна-
ли за краще зЁuIишитися на батькiвщинi. Смерть чи вигнан-
ня - третього немае, Оскйьки вИ мене смерть вiдвернулася,
MeHi залишалося тiльки вигцання, тож я мусив розпочинати
нове життя в Норвегii. Росiя й YKpaiHa вiддалялися з кожним
днем, i тiльки Бог знав, яка неспокiйна доля чек€rла на них у
найближчi десятилiття. Нехай допоможе iM Боц якщо це ще в
Його силах! А BciM Терещенкам не зilIишалося не чого iншого,
як намагатися продовжувати жити, прагнrIи зрозумiти те, що
ще можна було зрозумiти, i простити все iнше. Мине чимало
часу, й нарештi в YKpaiHi та Pocii зЪвиться нове поколiнttя, яке
не буде забудькуватим i невдячним.

Але в той момент icTopii единою гИною та сумирною вИ-
повiмю було забуття.

-11 -
Нелегко було пояснити Маргарiт, чому я хочу розлrIитися.

Хоча ми прожIIJIи разом бiльше десяти щасливих, хоч i непро-
стих poKiB до укладення rrr.пюбу, але пiсля узаконення наших
cTocyHKiB майбутне сiмейне життя раптово почало вIцаватися
MeHi нестерпним тягарем. Пiслlя вiд'iзду Маргарiт ми все рИше
писЕлJIи один одному, нашi життевi пulяхи розiйшлися. Я так i
не приiхав до Парижа побачитися з нею, хоча тепер, ставши
в Христiанii шанованим банкiром, мiг легко дiстати необхйнi
вiзи. Я й сам не помiтив, як грошовi перекази, потрiбнi для
забезпечення родини, поволi заступиJIи нiжнi любовнi листи,
TepMiHoBi телеграми й нескiнченнi освiдчення у KoxaHHi.

Маргарiт сподiвалася, що наше сiмейне життя вiдновиться,
коли я дiстану змоry вiльно пересуватись i зможу оселитися
з нею в Парижi. Нарештi З листопада \922 року я приiхав
до Hei. Я був щасливий знову побачити нашу ммечу MiMi й
уперше обiйняти свого сина. Йо*у вже виповниJIося три з по-
ловиною роки, BiH бр схожий на янгоJuIтко 

- свiтловолосий,
iз довгими кrIерями. Я чекав у KiMHaTi на його появу й почув
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слова Маргарiт: .,П'€ре, ти зараз побачиш у вiтальнi пана, BiH
сидить у Kpic_lli. Ти маеш поцfurувати його та називати татом>.
I ось я побачив, як до мене несмiливо наближаеться син. BiH
дрке хвиJIювався. Я теж був ве"льми розчулений. Я побачив це
свiтле кучеряве волосся - у мене було таке саме у цьому вiцi.
Я впiзнав цей погляд - такий самий, як у мене, i це високе
чоло, що додае нам такого серйозного вигляду. BiH простягнув
MeHi кйька дитячих листiв, написаних дJIя мене росiйською
(Маргарiт навчIдIа наших дiтей росiйськоi мови HaBiTb ранiше,
нiж французькоi).

Але, попри почуття, якi охопиJIи мене, я не затримався
надовго. Я не повернувся до сiмейного життя, бо тодi це зда-
в€шося MeHi неможливим. Я зупинився в Парижi в мого друга,
барона НольдеО, за адресою: сквер flезекс, 6. Я скористався
цим приfздом, щоб зустрiтися з адвокатами й обговорити з
ними процедуру розJIгIення. 23 сiчня 1923 року наш пиюб було
скасовано у Першiй палатi суду з цивiльних спорiв I-i iнстанцii
департаменту Сени. fliти залишЕuIися з матiр'ю, я мав право
вiдвiдрати ix i був зобов'язаний сIшачувати алiменти в роз-
Mipi шiстдесяти тисяч франкiв на утримання дiтей до iхнього
повнолiття. I]e була дрке значна cylvla для того часу, але вона
могла бути перегдянута у разi полiпшення мого фiнансового
становища, що й вiдбулося в 1931 роцi.

Яприбув до Парижа ще й д.тrя того, щоб востанне (як зЪсува-
лося згодом) зустрiтися з мо€ю матiр'ю €лtизаветою. [t випо-
вIlилося лише шiстдесят три роки, iule вона була надзвичайно
пригноблена й замордована тими випробуваннями, що випЕuIи
на ii долю, до того ж ослаблена хворобою. Вона мешкала в Па-
рижi в престижному районi, на вулицi Спонтiнi, i залишалась
офiцiйною власницею нашоi вiдтtи "Марiпоза" у Каннах, €ulе вже
не м:ша грошей на той розкiшний спосiб жшгтя, до якого звикJIа.
Однак, попри все, вона, як ми дiзналися згодом, продовжув€ша
жертвувати Bci вiльнi кошти на ремонт та iншi потреби росiй-

* Нольде Борис Еммануiлович (187il1948) - суспiльно-полiтичний дiяч,
правознавець, дипдомат, iсторик, лiтературознавець, мемуарист. Товариш
MiHicTpa закордонних справ у першому складi Тимчасового уряду. Влiтку
1919 р. емiгрував через Фirrпяrцiю до Парижа.
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ських православних церков у
Каннах i Болье-сюр-Мер, до-
тримуючись ocTaнrrboi волi
свого покiйного чоловiка.
Мое розлуrення з Маргарiт
не принесло iй задоволен-
ня, не потiши;tо (як я потай
сподiвався) i не полегшило
ii туги й страждання. Вона
навiки пirпла вИ нас HaBecHi
1923 року.

ii поховми в милiй ii сер-
цю церквi в Болье-сюр-Мер:
на ж€шь, воIIа не могла спо-
чивати поруч зi своiм чоловi-
ком IBaHoM i дочкою Ольгою,
похованими далеко, у землi
Волфиного, на кордонi мiж

Украiною i Росiею. На похоронах MaTepi я попрощався i з нашою
прекрасною вi-ltлою "Марiпозаr,, яку вирiшлtltи продати.

Тодi ж я мав щастя знову зустрiтися з MoiM кузеном ffopiKoM.
BiH продав свою яхту такому собi пановi Едисону, власниковi
iталiйських студiй звукозапису "MapKoHi>, але не розлгIився зi
своею пристрастю до музики та механiки. Щоб заробляти на
життя, BiH брався за безлiч дрiбних робiт. Найчастiше ремонту-
вав автомобiлi, але iнодi, анiтрошки не соромJIячись, торгував
у гшетному KiocKy. ВИдаючи належне cBoiM захоIuIенням, BiH
диригував мiським симфонiчним оркестром у Каннах i брав
rIасть в автомобiльних перегонах. Ось, наприклад, що писала
газета <Hic-MaTeH" вlд 29 березня до 4 квiтня 1921 року про
подii в Каннах за тиждень:

"кубок flюрана, розiграний учора, знову дiстався "ситроену
10 нр".

Ще змагання склада€ться з кйометрових перегонiв (старт
iз мiсця i стоп-фiнiш), розгону на пiдйомi та вимiру витрати
пального.

€лuзовеmа, Терещенко
в осmоннi рокч жumrrur
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3агальна юrасифiкацiя :

1. Енок ("Ситроен"), що вдруге вигра€ кубок ,Щюрана,
82 пункти 15;

2. Сомье ("Матис"), 81 пункт 945;

7. Терещенко ("Бiньян спорт"), 5З пункти ЗЗ;
8. Графиня Пурталес ("Бiньян спорт"),49 пунктiв 185;
9. Де Баскур ("Пежо"), 21 пункт 131..."

Кулчледно було спостерiгати, як невтомний flopiK у недiлю
брав утасть в автомобйьних перегонах разом iз графинею
Пцlталес, диригував Каннським симфонiчним оркестром i в
той самий час продавав туристам газети та листiвки на набе-
режнiй Круазетт.

3давалося, нiщо не могло його засмутити, i BiH вiдкривав
для себе Bci HoBi й HoBi хобi. Нарештi, BiH усерйоз захопився
езотерикою,6а HaBiTb написав кiлька книжок на цю тему.

.Щорiк жив на Bi-lmi "Пор€шьто>>, меншiй за розмiром, нiж
наша розкiшна "Марiпозаr,. Вона нiшежiша його MaTepi Надii,
вдовi мого двоюрiдного дИуся Федора. Незабаром - пiсля
прод€Dку в 792З роцi чудовоi вi.шrи <Спрингланд> -до них при-
€днаються моя кузина МуравЙова-Апостол-Короб'iна, сестра
,Щорiка, i ii чоловiк Володимир. Кузина з чоловiком успiшно керу-
вали дi.шrьнiстю "Франко-росiйського товариства" Французькоi
Рив'ери. 3авдяки TzlJIilHTaM i щедростi його.шенiв це товариство
органiзовувало всiлякi свята, спектаклi, доброчиннi ярмарки,
допомагчшо родинам (нових бiдних росiян,,, що знайшии при-
тулок у цьому чарiвному куточку французького узбережжя.

Моiй кузинi та ii чоловiковi потuuIаниJIо: вони не перебували
в Pocii пiд час революцii, оскiльки Володимир протягом yciei Bi-
йни був представником росiйського Червоного Хреста в Лоrцонi.
Ба бiльше, до L9t7 року вони вивезли до Англii значну частину
cBoix cTaTKiB, а найголовнirце - прекраснi смарагди, якi кузина
згодом змушена була продати своiй близькiй подрузi Micic Меггi
Гревiль, а та подарувала ix англiйськiй королевi-матерi. Грошi
вiд продажу коштовностей i вiшlи дозволLши кузену й кузинi зi
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звичним комфортом улаштуватися на березi Женевського озера.
У KBiTHi 1928 року вони придбалив Бурсинелi, у швейцарсько-
му KaHToHi Во, гарний будинок i назвали його "Спрингланд II".
3вичайно, вони, так само як i ми, уже не могли користатися
прибутками вИ наших колишнiх цукрових заводiв в YKpaiHi,
але вони зовсiм не бйували й в очах емiгрантiв були "багати-
ми, як Крез". Вони щедро подiлилися сво€ю вдачею з iншими
чJIенами родиfiи: до самоi cMepTi в них жили мати Надii, моя
TiToHbKa Ольга Терещенко, i Катерина, сестра Володимира. Я iз
задоволенrrям приiLlкджав до Бурсинеля побачитися з тiтонькою
i кузиною, i мене завжди дуже добре приймали, хоча я знав,
що чоловiк Moei кузини Володимир критично ставився до дiятlь-
HocTi ТИмчасового уряду Pocii й до Bcix його MiHicTpiB, вважав
ix вйповйаJIьЕими за зреченЕя царем Миколою II престолу та
не пробачив ix аж до caMoi cMepTi в 1937 роцi.

Проте HaBiTb якщо вцййи якiсь (iнодi зовсiм не малi) решт-
ки колишнього добробуту, справжне росiйське багатство було
в минулому. Майже Bci вигнанцi рано чи пiзно мусиJIи прода-
вати cBoi прекраснi будинки, якi залишппися з колишнiх часiв,
чудовi вlлIли, розкiшнi квартири, ocTaHHi коштовностi, яхти та
стайнi cKaKyHiB i звикати жити в скромних паризьких квартирах
чи у простих будиночках передмiстя. Час вiд часу емiгранти
зустрiчалися на церковних святах, iнодi - на одруженнrIх, а
найчастiше - на похоронах. I Bci потроху, кожний по-сво€му,
намагzulися забуги Росiю,

Хоч я i втратив усе, EuIe не зневiрився. Я бу" ще досить
молодим i знав, що зможу почати життя наново, звичайно, не
таке розкiшне, як колись, але не менш блиску.rе.

Наразi ж, повернувшись до Парижа, я одержав перше з
численних судових розпордджень. Великi мiжнародri банки, дi-
знавшись про вiдмову Ленiна сшIачувати борги дореволюцiйноi
Pocii, звернулися до мене, адже я пiдписував угоди й виступав
гарантом кредитiв, наданих пiд час мого перебування на посадi
MiHicTpa фiнансiв. Почався процес, який вiдтак роками пере-
слiдуватиме мене в ycix KpaiHax, хоч би де я був. 3вичайно, ми
збиралпея продати напry улюблену Bi;rTry "Марiпоза> за гарну

276



цiну, томущо це буладrисно виняткова резI4денцiя, розташована
в одному iз наймальовничiших i найпрестижнiших мiсць, ме я
вже знав, що не змо}ку скористатися цими грiшми.

-L2-
Пiшя 192З року я пiдтрипryвав постiйнi контакти з yciMa

великими банками cBiry. Мене знilIи й шанували як фiнансиста
i експерта з мiжнародного дйового права. KpiM того, я доско-
нtшо розмовляв дев'ятьма мовами - росiйською, украiнською,
чеською, нiмецькоtо, англiйською, французькою, iталiйською,
норвезькою та португiшьською, тобто володiв бiльшiстю мов,
якими спiлкувалися народи подiленоi на частини €вропи. Я мiг
би стати чи диIIJIоматом, адже вже був MiHicTpoM закордонних
справ, чи мiжнародним банкiром, адже ранiше був ще й MiHi-
стром фiнансiв. Але оскiльки я в жодному разi не xoTiB вiдмов-
JIятися вiд росiйського громадднства, то не мiг представдяти
iнтереси будь-якоi iншоi краiни. У той же час ве-тrикi банки вже
збиралися створювати мережу фiлiй по всьому cBiTy й мми на-
Mip використовувати Moi енергiю та здiбностi вести переговори
на вищому piBHi, якi я, звiсна рiч, мiг iM запропон}iвати.

Я полишив мою скромЕу посаду в (Клавенес Банкуо, де за
кiлька мiсяцiв MeHi пощастило знову вйчути принади простого
та розмiреного життя (такого несхожого на мо€ розкiшне й
бурьпиве життя в колишнiй Pocii) й iHTepec до HoBoi дIя мене
банкiвськоi спецiальностi. Я нiколи не забуду цей маленький
родинний банк, пов'язаний iз групою пiдприемств родини Вал-
ленбергiв, яка майже вiдразу вуIявила до мене повЕу довiру.
У майбутньому я використаю Bci cBoi зв'язки, щоб ..Клавенес
Банкr, мiг брати }цасть у деяких фiнансових операцiях, до яких
зазвичай маJIа доступ лише "Ве.пика п'ятiркао* та ii конфiден-
цiйнi мережi. KpiM того, я до ocTaнHix днiв зЕшишатимуся вико-

* .Велика п'ятiрка" - п'ять найбiльшlа< приватrrих акцiонернrос комерцй-
них банкiвських luонополiй Англii: "Барклейз банк", "Мiдленд банко, ..JИойдс
банк,>, "BecTMiHcTep банк" i "Нешrуr провirrrшt банк". На початrсу Ю( ст. цi баrrки
були центром англiйського фiнансового капiтаlry. (Иени прав.lIiнь .Великоi
п'ятiрки" входwIи до скJIаду правлiнь найбйьших промислових монополiй i
були пов'язанi з урядом.
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нуючим обов'язки генерального директора компанii "Сосьедад
Агрiкола до Мадал" (Sociedade Agricola do Madal), чиi плантацii
розташовувалися в Мозамбiк}., в гирлi рiки 3амбезi. ВИ iMeHi
банку в 792З роцi я купив цю компанiю в одного з найзамож-
нiших норвежцiв - дослйника KpicTiaHa Тамса, який у коло-
нiальнiй Африцi мав спйьне пiдприемство з принцом Монако
Альбером I, нещодавно залишившим цей cBiT. Дружнi зв'язки,
що склалися в мене з норвежцями, особливо з Валленберга-
ми, якi вiд самого початку мого вигнанського життя виявиIJIи
до мене симпатiю й надали пiдтримку, нiколи не ослабнуть.
Проте я раз у раз буду вймовлятися вiд набуття норвезького
громадянства, бажаючи зберегти BipHicTb мо€му росiйському
й yKpaiHcbкoмy корiнню. При цьому MoiM мiсцем проживання
зtulишатиметься Христiанй, де я врештi-решт став (персоною
грата> i де в мене були тепер надiйнi друзi.

У той перiод потрiбно було вирiшити долю банкiв iз цйком
чи частково росiйським капiт€lлом, що досi здiйснювали опе-
рацii в рiзних частинах cBiTy. Пiсля вiйни та революцii грошi
виводvlли з Pocii BciMa можливими способами. Але, хоч би як
дивно це звутIить, багато хто й вкладав туди кошти 

- 
дехто

на фiнансування бiлого руху, дехто з метою спекуляцii, щоб
скуповувати за низькою цiною знецiненi росiйськi активи, якi
могли б знову зрости в цiнi у разi падiння радянськоi влади, на
що дехто досi сподiвався. Щоб керувати фондами репатрiантiв,
отримувати мiжнародну допомоry чи рiзноманiтнi субвенцii,
якi призначчuIися бiженцям, за кйька мiсяцiв була створена
незлiченна кiлькiсть дрiбних банкiв. 3азвичай вони дiяли не-
прозоро, i банкiри з великих KpaiH, що мали там певнi iнтереси,
втрачали орiентацiю в умовах повного розвалу.

Обговорюючи з ними мораторiй на виплату боргiв, що
тяжйи надi мною через кредити, повернення яких я гаран-
тував у L9L7 роцi, я в той же час перебрав на себе важливу
мiсiю - спробувати лiквИувати на якнайвигИнiших yмoB€lx
кiлька банкiв, якi у 1925 роцi вже не маJIи майбутнього. Але за
цi банки ще чiплятtися люди, що одержували вИ них хоч якiсь
засоби до iснування. Здебiльшого, я добре знав цих росiйських
емiгрантiв, якi намагалися за допомогою сумнiвних угод полiп-
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шити свое фiн€lнсове становище. Iнодi в TaKi афери мимоволi
втягувались i великi захИнi банки. Я користався довiрою обох
cTopiH, тому мiг знайти прийнятнi р[ови, дотримуючись iHTep-
есiвiтих,iмх.

Намагаючись перешкодити iнiцiативам нiмцiв, якi вважали,
що пiс"ltя укладанкя Брест-Литовськоi угоди YKpaiHa та Росй пе-
ребуватишrуть пiд iiHiM контролем, англiйькi банкiри необачно
викупили акцii Росiйського банкудrя зовнiшньоi торгiв,lri в мого
росiйського колеги-цукрозаводчика Карла Ярошинського, а BiH

умовив iЬr створити фiлii спершу в Сибiру, який був окупова-
ний бiлими вiйськами, а вiдтак у Ма.lriй Азii, куди мали тiкати
вояки Бiлоi apMii, коли та зазнала поразки. У такий самий спо-
сiб великий Iтмiйський облiковий банк створив за пiдтримкlа
французiв Iталiйсько-Кавказький облiковий банк, до правлiння
якого ввiйпии Moi колишнi колеги з Тимчасового }ряду Мйю-
ков i Коновалов. Нарештi, caMi французи пiдтришryвали рiзнi
починання, наприклад створення Росiйського комерцiйного
банку длlя KpaiH Леванту. BiH бр заснований у Константинопо-
лi, й офiцiйно ним керув:uIи вершки росiйсько[ емiграцii, TaKi
як генерал князь Кочубей, в якого я трив:lлий час орендував
цукровi заводи в YKpaiHi. У цьому банку я зустрiвся з деякими
cBoiM приятеJIями-промисJIовцями, одним Ь яких був киiвський
цуIrрозаводчик Бродський.

Але в 1925 роцi цсi цi проекти добiгли кiнця й потрiбно було

розiбратися в чиепенних комбiнацiях i звЪзках, щоб лiквiдувати
бiльшiсть цих банкiв на найвигiднiших умовах. Я намагався
зробити все можливе, представляючи iнтереси спершу англiй-
ських та iталiйських банкiв, зосередженi в,,Бритiш-Iтелiен Бан-
ку,, ("British-Italian Banko), якi наразi зробшlи мене довiреною
особою. Французькi банкiри поперв€rх ваг:uIися, не звакуючись
спiвпрацювати з людиною, офiцiйно обтяженою боргами, до
того ж розJIгIеною з дружиною-француженкою. Одначе вони
не стЕUIи зволiкати з приеднанням до вищФгаданоi групи, поба-
чивши, як швI4дко й легко я розвЪзую Bci проблеми й одержую
KoHKpeTHi результати на задоволенrrя Bcix cTopiH.

У перiод з 1925-го по 1928 piK я найчастiше мешкав у Па-
рижi, оскiльки майже завжди фiнансовi установи, якi мали
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iнтереси в Pocii, розмiщалися в районi площi 3iрки чи уздовж
€лисейських Полiв. Тож, попри те що я втратив yci Moi колиш-
Hi статки й не сподiвався розрахуватися з боргами, у мо€му
<certificate of registration of aliens order,,*, вI4даному в Англii,
було записано:

,.Нацiональнiсть: росiянин
Мiсце проживання: готель "Ритц"rr.
У цей перiод мого життя я з радiстю час од часу зустрiчався

з моiми вже доросJIiшими дiтьми П'ером i Мiшет. Одного разуя
проryлювався Ваrцомською шIощею з Мiшет, коли iй уже було
одинадцять i вона перетвориJIася на гарненьку юну панянку. Ми
пройIшtи з нею повз вiтрини магазина ювелiра Картье. 3вичай-
но, я не мiг подарувати дочцi TaKi коштовностi, якi купував мя
ii MaTepi перед вiйною. Але все ж таки вiдчр певне хвилювання
та несподiвано звернувся до Hei зi словами: ..Коли тобi випо-
вниться вiсiмнадцять, ми дамо у твою честь найпрекраснiший
у cBiTi бал у Волфиноми у нашому маетку Олексаrцрiвський
парк>. Пiсля цього довелося вИiйти вИ Hei вбiк: у Moix очах
забринйи сJIьози. У барi готеJIю ..Ритцо я опанов}iвав себе та
заприсяг}ryвся бiльше нiколи не дозволяти журбi за минулим
охоплювати мене з такою силою. Потрiбно було перебороти
ностальгilо та дивитися в обличчя мо€му новому життю, не
оглядаючись назад.

Мiй син П'ер теж усе життя буде згадувати один випадок.
Якось, приблизrrо в той же час, ми проryлюв:шися з ним €.ли-
сейськими Полями. BiH нiколи не чув, щоб я розмовляв росiй-
ською: я не xoTiB, щоб Moi любi дiти теж вiдчlвали ностальгiю,
з якою боровся я сам. Але в той день на нашому шляху постав
гiгантських розмiрiв пан, статечний, як ведмйь. BiH впiзнав
мене й киtryвся в Moi обiйми, рлтдаючи, як дитя. Ми тисячу
разiв розцi-lцвалися, ми обiймались, як брати, що не бачшlися
багато poKiB. Ми були TaKi щасливi довiдатися, що обое ще живi
пiсля Bcix перенесених випробувань i нещасть. 3вичайно, ми
з€lговорлии росiйською, на превелике здивування мЕшенького
Петюшi, Ми насшry оволодiли почуттями, що нариЕули на нас.

* Посвiдчення про ре€страцiю iноземця (анzл.),
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Коли ж ми розкланялися з цим колоритним паном, я сказав
синовi: ..Вибач, що я говорив росiйською, але я не мiг )Еинити
iнакше. Це бр Федiр Шаляпiн".

Пiзнiше я водив сина в музей Лувру миJц/ватися шедев-
рами живописи але нiколи не говорив йому й сам намагався
не думати, що П'ер, по cyTi, бр власником понад п'ятнадцять
тисяч TBopiB мистецтва в Pocii й YKpaiHi, серед яких - видатнi
шедеври iталiйського Вiдродження, твори фламандського мис-
тецтва, найзнаменитiшi полотна iспанськоi школи, перлини
класичного французького живопису i, звичайно ж, численнi
роботи росiйських художникiв, представникiв класицизму та
передвижникiв. Усе це було так далеко, та й що з них уцiлйо
до наших днiв?

227



_1-.
На початку 192В роtсу Ti спра-
ви, якими я опiкувався, щоб
на якнайвигiднiших умовах
лiквiдувати банки, якi залиши-
лися в спадок вiд першоi хвилi
росiйськоi емiграцii, заверши-
лися на загальне задоволення,
Зацiкавленi особи дiстали до-
ступ до капiталiв, якими вони
трохи легкова}кно ризикнули за
часiв розпаду Росiйськоi iмперii.
Я знову став <персоною грата)) у
мiжнародних фiнансових колах.
Я був HaBiTb вiдомий як осо.
бистий радник лорда Монтегю
Нормана, що керрав великим
Англiйським банком. Едуард i
Луi Ротшильди пiдтримрали зi
мною дружнi стосунки, попри
те що "Позику Волi,,, в якiЙ вони
взяли участь у Pocii в 1917 роцi,
дотепер не було сплачено.

На якийсь час я повернувся
до Норвегii. Одразу пiсля при-
бугтя зустрiв на вокзалi в Хрис-

.'J,.r
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TiaHii молоду чарiв_ну жiнку. Я Tiei ж митi зрозумiв, що воfiа стане
мо€ю дружиною. Ii звали Ебба Хорсъ вона була молодшою вiд
мене на десять poKiB. Я втратив розум вiд кохання, i це почуття,
на щастя, ви;IвиJIося вза€мним. 3 Еббою я остаточно забр влас-
не минуле, ця жiнка розбудила в мене бажання нового життя
та щасливоi родини. Вона з ii простою, чистою та витонченою
красою, притаманною жителькам пiвночi, з прямим ясним по-
гJIядом допоможе MeHi кинри якiр i вiдродити мiй колишнiй
оптимiзм, якого MeHi так бракувало.

Але молодий холостяк iз бурхливим минулим, не надто
заможний, хоч i вхожий до вищих кiл, спокусник (часто мимо-
волi), небайдужий до жiночих чарiв, не дуже пiдходив на роль
iдеального зятя в Христiанii, у цьому провiнцiйному мiстечку.
3лякавшись Moei репутацii, батьки Ебби- власники "Гранд Го-
телю> у Христiанii, - до яких доходшltи рiзноманiтнi (часом не
дуже втiшнi) чутки про мене, були категорично проти нашого
коханЕя, так само несподiваного, як i всепоглинальною.

Щоб покласти край нашим стосункам, батьки направиJIи
Еббу на piK до Чикаго, де мешкали ixHi родичi. Але вйстань не
розлr{иJIа нашi серця. Ми постiйно листралися, вирilкаючи
вза€мне бажання знову побачитися й обiцяючи один одному,
що щасливо зzDкивемо разом пiсля довгоi розлуки.

У липнi L929 року Ебба попередиJIа мене, що незабаром
прибувае на пароIиавi рейсом Нью-Йорк - Гlпiмут, а там вона
пересяде на судно, яке прямуе до Норвегii. Я домовився зi своiми
англiйськими друзями, щоб вони допомогли MeHi органiзрати
надзвичайну зустрiч, що вILявиJIа б усю мою любов до Ебби. Я
орендував у порту лоцманський катер i усипав його квiтами.
Там були ii улюбленi червонi троянди - саме TaKi я надсилав iй
протягом усього ii перебрання в Америцi. Й ось у супроводi двох
пожежних KaTepiB, найнятих iз такоi радiсноi нагоди, я виру-
шив iз капiтаном порту на прикрашеному квiтами лоцмансько-
му суднi назустрiч великому пасажирському лайнеру компанii

"вайт Стар Лайнr,, який доставив нарештi мою Еббу. Пасажирiв
зустрйи водянi фонтани, що били ilк до неба, лунали сирени
пожежних KaTepiB. Потiм до борта пароплава пришвартувався
лоцманський катер, увесь укритий квiтами. Пасажири не зн€lли,
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що й др[ати, може, це якийсь король чи королева, якийсь чем-
пiон чи KiHoaKTop подорожували iнкогнiто цим рейсом. Капiтан
наблизився до Ебби й допомiг iй сгryститися легким забортним
трапом на катер, найнятий спецiально для цiеi зустрiчi. Ебба не
могла повiрити своiм очам. I_1iею зустрiччю, гiдною принцеси,
я вирaц}ив свое кохання та печце бажанrrя стисЕуги ii у cBoii
обiймах. На нашому маленькому суднi, щасливi, в оточеннi KBi-
TiB, cxoBaHi вiд ycix завiсою водяноi феерii, ми знову знайIшlи
один одного, щоб уже нiколи не розлrIатися.

Я привiз Еббу до Саутгемптона, щоб показати iй дещо до-
роге моему серцю. Моя улюблена яхта ..Iолаrцао досi пере-
бувма на peMoHTi в cproMy доцi верфi "Кемпер i Нiколсон",
вiдданий капiтан Бертон, звичайно ж, був на борту. BiH тепло
прийняв нас i влаштував "вiдвiдування яхти господарем" (на
ж€lль, колишнiм). Цей корабель був частиною мого минулого
життя, я знайомив iз ним Еббу з таким самим почуттям, з яким
знайомив би ii з кимсь iз Moix близьких, що вже пirrurи з життя
чи розсiянi BciM cBiToM. I Бертон, який бр мо€ю довiреною осо-
бою, щирим другом, який дав MeHi приryлок у найтяжчi роки,
теж став майже tиeнoм родини. Саме BiH був свИком на двох
Moix одрркенЕях: iз француженкою в 1918 роцi в Христiанii та
з норвежкою в 1929 роцi в Парижi! Ми вiдгlлитlи з Еббою на
кораблi до Францii, де за кiлька днiв побралися.

З жовтня 1931 року народиться наш син IBaH, якого ми наз-
в:ши на честь мого любого батька, першого IBaHa Терещенка.
Але як це часто бувало в моему життi, cyrvlHi спогади вiдвiдра-
ли мене HaBiTb у хвиJIини радостi. Я думав про те, що навряд
чи коли-небудь ушIонюся батьковiй могилi, яка зzшишилася в
YKpaiHi, покинугiй напризволяще. (Тодi я й уявити не мiц що
попереду на Hei очiкуе Голодомор, найстрашнiший в icTopii
людства. У колись заможнiй i щасливiй Малоросii за два роки,
вИ 1932-го до 1933-го, помре страшною, мгIеницькою смертю
бiльше семи мiльйонiв селян рiзного вiкуй статку, виннихлише
в тому, що вони не бажали вiддавати земJIю, святу дIя них,
сталiнським погutiчникам. За це злочинний режим заморить
ik голодом.)
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Мuхаilло Терещенко зi своею 0руzою dружuною Еббою Харсm. ЛонOон.
1950-mt poKu

_2_
Восени 1929 року на бiржах Нью-Йорка зняJIася буря. Поча-

лася так звана Велика депресiя, яка охопила спершу США, а тодi
й €вропу. Багатi американцi, якi мали фiнансовi зобов'язання
у своiй KpaiHi, повертали туди Bci iнвестицii, якими ще N,Iогли

розпоряджатися в €вропi. Цей несподiваний масовий вiдтiк капi-
талiв спричинIIв руйнраrrня найбiльшоi банкiвськоi установи в
€вропi - знаменитого австрiйського банку "Кредит-Анштальт>
зi штаб-квартирою у Вiднi. По всiй €вропi переляканi дрiбнi
вкладники юрмI]лися в чергах бйя вiддiлень цього старого
банку, що призвело, головно в ABcTpii та Нiмеччинi, до еконо-
мiчних, а вiдтак i полiтичних проблем.
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Я не вiдчував жодних теIuIих почуттiв до колишнiх ворожих
держав i, звичайно ж, не xoTiB жити в цих KpaiHax. flеякi слова
в норвезькiй MoBi збiгмися з нiмецькими, то я HaBiTb просив
Еббу не вживати ix удома - такою сиJIьною була моя ворожiсть
до нiмцiв, якi без вагань принесли в жертву нашу прекрасну
Росiю, аби за будь-яку цiну зберегти сво€ панування в €вропi.
Тож я без задоволення прийняв пропозицiю мого друга Луi
Ротшильда, президента наглядовоi ради банку, вiд iMeHi лорда
Монтеrто Нормана, керiвника Англiйського банку (а отже, голов-
ного кредитора Австрiйського банку), i ста п'яти найзначнiших
банкiв cBiry - yci вони були кредиторами "Кредит-Анштzulьту>,
а бiльшiсть володiла також борговими зобов'язаннями Pocii, що
ix я особисто гарантував у 7977 роцi. Мене обрали для прове-
дення процедури лiквИацii закордонних активiв цiеi гiгантськоi
банкiвськоi установи, яка зазнала фiнансового краху. Певний
вйсоток вИ сум, якi я поверну в ходi рятувiшьних операцiй, пИе
на рахунок списання Moix особистих боргiв перед великими
банками cTapoi €вропи, на якi я тепер працюватиму.

Економiчна криза, яка лютувала в усьому cBiTi, була у по-
вному розпалi. Мое завдання було заскладним. YTiM я отримав
унiкальну нагоду виiтти зi cBoei cKpyTHoi ситуацii з високо пiд-
нятою головою, чесно та респектабельно розрахравшись iз
боргами, чого HixTo HaBiTb припустити не мiг - yci знали, що
Moi статки повнiстю конфiскованi й нацiоналiзованi в Pocii.
На карту були покладенi репутацiя та сJIово Терещенка, i я
не мiг у>LvIлитися вИ цiеi пропозицii. Я прийняв ii, наприкiнцi
19З0 року оселився у Вiднi, й вiдтодi в мене бiльше не було Hi
дня, Hi вечора, Hi вихИних, якi не були б цйком присвяченi
розв'язанню цього титанiчного завдання.

Життя у Вiднi було сповнене передчуттям кiнця цйоi доби.
Звичайно, MeHi ще вдавалося проводити рiдкiснi хвилини вiд-
починку в оточеннi мiсцевих iнтелектуалiв чи артистiв, Особ-
ливо згадуються кiлька цiкавих i затишних вечорiв у великого
цукрозаводчика ФердинаIца Блох-Бауера, заможного промис-
ловця, теж колекцiонера з витонченим смаком. Його молода
дрркина Адель надихнула художника Густава Клiмта на ство-
рення двох чудових портретiв. Але попри цi рiдкiснi ковтки
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свiжого повiтря, треба
визнати, що становище в
MicTi було загрозливим, i
я чiтко це усвiдомлював.
Вiдень нагадував MeHi
ocTaHHi роки перед бйь-
шовицьким переворотом
у Санкт-Петербурзi, коли
чудовi вечори в оперi чи
пiвтемрява театральних
лож уже не допомага-
ли забути про небезпеку
смути, що насуваеться.
Сусiдня Нiмеччина дедалi
виразнiше занурювiulася в
безодню кошмару. Через
вiдвертий расизм i варвар-
ство нацистiв гiтлерiвську
диктатуру в cBiTi вважа-
ли не менш огидною, нiж
диктатуру пролетарiату в

Мttхойло Терещенко. 19ЗO-mi poKu

Радянському Союзi, де за злочинними наказами Сталiна рЁну-
вали храми, розстрйювали, кидаJIи до в'язниць i вiдправляли
в заслання Hi в чому не винну iнтелiгенцiю, а замордоване,
ошукане селянство втягнули в безодню Голодомору. Щi два
свiти, бездушнi, сповненi ненавистi, змагалися в насиlrьствi й
невпинно озброювалися. Я остаточно розчарувався в так званiй
цивiлiзацii, передчуваючи, що очiкуе на нас у майбутньому. Тож
саме тодi я спрямував свiй погляд до вершин i почав займатися
альпiнiзмом у величних австрiйських горах, про що мрiяв ще в
юностi, Це був мiй спосiб вiдсторонитися вiд cBiry й занл)итися
в певний мiстицизм.

Моя ворожiсть до Нiмеччини значно посилиJIася, коли я
зрозумiв, що вона збираеться навzlлитися на Австрiю. Банди
нацистiв сi.*тlи страх у Вiднi й готували анексiю ABcTpii Нiмеч-
чиною.

У банку "Кредит-Анштальт> за ocTaHHi роки я вiдновив
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Mtlxoillto Тереtценко - zолова раdч креOumорiв
бонку "КреOum-Аншmq,льm>>. BiOeHb. 19Зб piK

закордоннi активи, якi були пИ загрозою в 19З0 роцi. MMi-
нiстративна рада банку, в якiй засИали наймогутнiшi банкi-
ри cBiTy, люди дуже стриманi й потайливi, вИзначала у своiх
внутрiшнiх циркулярах вiдмiнне виконання мною "formidable
accomplishment>* i HaBiTb вважала Moi дii гiдними ввiйти до

"ЬапНпg history,,*". Мiй борг мiжнародним банкам був повнiстю
сгrлачений: я погашав його на ocHoBi стовiдсоткового вiдшкоду-
вання боргових зобов'язань, а внутрiшнi розрахунки аудиторiв
у 19З7 роцi показали, що ми могли вiдшкодовувати дев'яносто
дев'ять iз половиною вiдсоткiв. Вiтання силалися з ycix бокiв, i
я знову посiв те гiдне мiсце, яке M€uIo належати MeHi за правом,
у товариствi великих мiжнародних банкiрiв.

Звичайно, досягнувши такого успiху, я мiг з}пинитися на

* Поставлених завдань (анzл.).
** IcTopii банкiвськоi справи (онzл.)
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цьому й покинути Австрiю, {ше розумiв ступiнь ризику для
банку <Кредит-АнштЕшьт>. Увесь капiтал банку, що MeHi вда-
лося вiдновити, мiг потрапити до рук Гiтлера, якби Австрiя
на сво€ лихо гостинно вИчинIIJIа перед ним дверi, а це було
цйком iмовiрним. I я став вигадрати нову cтpyкTyp}l яка ке-
pyB:ula б yciMa закордонними активами австрiйського банку,
але офiцiйно розташовувалася би в нейтральнiй KpaiHi, поза
досяжнiстю нiмецькоi влади. Я подiлився цими мiркраннями
з моiми колегами i керiвниками, якi здебiльшого представJIяJIи
англiйськi банки. Вони одностайно схвалиJIи мою пропозицiю.
Я вiдкинув Швейцарiю: вона лежала, на мiй погляд, занадто
близько до Нiмеччини, i обрав князiвство Монако - я часто
туди навiдувався й у мене склilлися дружнi стосунки з князем
Лу, II. Я запропонував створити банк у Монте-Карло - це буде
прообраз ycix майбутнiх офшорних банкiв, що кiлька десяткiв
poKiB потому становитимуть основу фiнансовоi стабйьностi цiеi
маленькоi краiни-скелi, яка нависае над Середземним морем.
. Проте австрiйськi керiвники центрального вiддiленrrя не
оцiнrатrи мiй задум, поз€uIк не бачитlи, у чому криеться його
користь. Вони розходI47Iися у поглядах на намiри Нiмеччини й
хотiли зберегти Bci cBoi повновzDкення, залишаючись у Вйнi.
Я провiв кiлька тижнiв у нескiнченних нарадах, пояснюючи Bci
переваги мого проекту, i намагався переконати у своiй право-
Ti представникiв cTapoi гвардii банку "Кредит-Анштальт,,, якi
завдяки MoiM зусптиям знову вiдновили не тйьки cBoi значнi
закордоннi капiтали, а й почуття власноi переваги. Все-таки
iдея розмiстити за кордоном ocHoBHi активи цього старого
австрiйського банку, що знову через мою завзяту працю став
найбйьшим у €вропi, проторувала - piM, не без зусиль -собi шлях i перемагала трохи старомодний патрiотизм старих
керiвникiв.

11 березня 1938 року MeHi довелося TepMiHoBo повернутися
до Вйня: у столицi колишньоi Австро-Угорськоi iмперii знову
спалахнув безлад, а нацистська п'ята колона вже кликала на
допомогу Нiмеччину. Повторювався сценарiй, що piK тому до-
зволив Нiмеччинi оц.пувати Судети в Чехii. У вiдповiдь на цей
сфальсифiкований заклик по допомогу Гiтлер за лiченi години
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надiпие cBoi частини до ABcTpii. Напевно, я був тодi особливо
переконJIивий, тому що ввечерi правлiння банку нарештi зва-
жилося взяти мiй гшан до виконання.

Наступного дня я полишив Австрiю. В моiй дорожнiй валiзi
лежаJIи Bci вже давно пiдготовленi папери, якi були пйписанi
тйьки в останню нiч. [{i документи дозволяJIи розмiстити Bci за-
кордоннi активи банку "Кредит-Анштальт> у князiвствi Монако.
Пiсля прибуття до Монако я дiзнався, що Гiтлер звzlжився на
анilиюс i безперешкодно захопив за кiлька годин австрiйську
столицю. fuie BiH так i не дотягнувся до величезних закордонних
активiв "Кредит-АнштаJIьту>, що керувiшися тепер першим в
icTopii офшорним банком - тiльки-но створеЕим ..Сосьете Кон-
тинант:шь де Жестьйон>, першим презI4дентом якого став я.

-з-
Пiс"тrя закiнченrrя Другоi cBiToBoi вiйни, коли Австрiя повста-

не з pyiH i конче потребуватиме коштiв, активи банку "Кредит-
Анштальт>, що були розмiщенi за кордоном i принесли за цей
час великий прибуток, допоможуть вiдновленню краiни. А тим
часом я вJIаштувався в новому житлi поруч iз краiною, де про-
йпrло мое щасливе дитинство. 15 вересня 1939 року князiвство
Монако вI4дасть MeHi посвiдчення особи росiйського бiженця й
стане MoiM офiцiйним мiсцем проживанIш. Я оселився на вулицi
В'ей Казерн, 5.

Я дiзнався вИ мiсцевоi полiцii, що Гiтлер розлютився, позба-
вившись головноi здобичi, якою розрzlховував заволодiти пiсля
стрiмкого захошIенЕя ABcTpii. BiH вiдчував до мене безмежЕу
ненависть i розпорядився мене заарештувати. Але оскйьки
мене свого часу вже переслiдрали агенти Ленiна, щоб знищи-
ти, Iдя звiстка не надто мене схвиJIювала. flBi найбйьшi у cBiTi
диктатури, обидвi BapBapcbкi й кривавi, жадали Moei загибелi,
i я цим деякою мiрою пишався. У будь-якому разi, я зберiг cBoi
йеали i, хоч би що вiдбувалося зi мною мiж двома свiтовими
вiйнами, викладався сповна, не боячись ризикрати, з€lхищаючи
TaKi важлиъi мя мене принципи свободи та демократii.

3вичайно, я боявся за мого сина П'ера, котрий носив мое
прiзвище й бр офiцером французькоi apMii. BiH народився в
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Парижi, тобто мав фран-
цузьке громадянство. У
сiмнадцять poKiB П'ер
вступив до престижноi
Вищоi полiтехнiчноi шко-
ли, закiнчив ii за спецiаль-
ностями "гiрський iнже-
нер" i "офiцер apTmTlepii".
Иого направуIJlи на бель-
гiйський фронт захищати
французькi позицii. Я з
гордiстю дiзнався, що BiH
вiдзначився в бою, муж-
ньо биючись пй бомбами
ворожих лiтакiв у ходi Hi-
мецького прориву в черв-
Hi 1940 року. Пiзнiше BiH
буде нагороджений орде-
ном Почесного Легiону за
BoeHHi засJrуги. П'ер був
BzDKKo поранений у ноry й
не змiг вйплисти з.Щюн-
керка, щоб порятуватися
вИ нiмецького полони
але його евакуюваJIи iз са-
нiтарним потягом i вiдправили для видужування до Туlryзи, яка
перебувала поза окупованою зоною пiсля перемир'я 1940 року,
i це мене заспокоювало.

Хоч я дуже комфортабельно облаштувався на узбережжi
Середземного моря, я не збирався Irtукати там приryлку вiд
тягаря вiйни, яка вибр<нула в €вропi, Навпаки, я xoTiB скорис-
татися cBoiM становищем, щоб допомогти спiввiтчизникам. У
1940 роцi я кйька разiв вiдвiдав Лондон, де поновив зв'язки з
моiми англiйськими друзями, якi добре знали й цiнували мене.
Я був наJIаштований надати допомоry Британськiй iмперii в
це лихолiття. На ж€uIь, росiйське громадянство, вiд якого я
досi не бажав вiдмовлятися, не дозволяJIо взяти мене на яку-

у князiвсmвi Монqко
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небудь офiцiйну посади а 1З грудтrя 1940 року MeHi HaBiTb був
заборонений в'iзд на територiю Великоi Британii. У той час
Гiтлер i Сталiн дlяли гgliч-о-плiч, разом окупув€uIи Польщу та
Пiвнiчну €вропу, тож не дивно, що мое росiйське громадянство
викликчlло пiдозру.

Офiцiйною дiяльнiстю я займатися не мiг, але дуже ражно
ставився до всi-пяких приватних прохань, якi постiйно до мене
надходлши. Багато друзiв - впливовi люди, якi захищали демо-
кратiю у cBoix ок)дIованих KpaiHax, iнтелектуали, переслiдранi
тоталiтарною вJIадою, артисти, позбавленi права виступати, i
з-помiж них Moi численнi друзi-евреi - зверталися до мене за
допомогою. Оскiльки я був знайомий з високопосадовими осо-
бами Англii та користався 1хньою довiрою, то змiг органiзувати
канали переправлення, щоб вирвати Bcix, кого мiц з нiмецьких
пазурiв в окупованих зонах €вропи. Я органiзував для прийому
бiженцiв базу в Португалii, неподалiк вИ Лiсабона, i допомагав
iM потiм перебиратися до Англii.

У l94l роцi разом iз дружиною та нашим сином IBaHoM я
офiцiйно облаштувався у передмiстi Лiсабона - Кашкайшi. Це
буловиклпкЕlно тим, що Монако виявиJIося затисцдим на сво'iй
скелi з двох бокiв - нiмецькими вiйськами, якi загрожуъали
пiвдню Францii, та iталiйськими, якi коtiтролювали узбереж-
}кя, - i вже не було надiйним притулком. Я почав дiяти ще
активнiше, щоб захистити й вивезти з окупованоi €вропи Bcix,
хто до нас звертався, Серед них було чимало льотчикiв i бри-
танських вiйськовоподонених, якi намагалися повернуIися до
cBoei краiни, щоб продовжрати боротьбу. Ябр такожлюбЪзно
прийнятий графом Карлосом де Бобоне, одним з основних
акцiонерiв "Сосьедад Агрiкола до Мадал", до якого входили
компанii, що предст авляJIи iнтереси Moix скаrцинавських друзiв,
якi я курирував. Я використовував cBoi зв'язки з британською
владою, щоб зберегти у военний час дозвiл на експорт. Це
давЁйо змогу нашим плантацiям у цiй португальськiй колонii
продовжувати функцiонувати. 3авершивши свою мiсiю в банку

"Кредит-Анштzulьт> (його центральний вйенський офiс опинив-
ся пiд повним контролем ворога), я погодився в майбутньому
керувати великими гulантацiями в Мозамбiк11 на яких виро-
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щували кокоси для одержання копри. Я з ентузiазмом прийняв
цю пропозицiю, що вИкривала HoBi обрii. У старiй €вропi мене
вже нiщо не надихЕuIо.

дле ось союзники вислг,wIися в Нормандii i з'яви:lася надй,
що частина €вропи буде врятована як вiд нiмецьких, так i вiд
радянських щ)пiйець. Вiйна добiгала кiнця, i з сiчня 1945 року
я мiг знову офiцiйно приiжджати до Лондона, попри сво€ ро-
сiйське громадянство, через яке не мав права на в'iзд протягом
усього во€нного часу. За piK я побував кiлька разiв у Лондонi,
у "Арлiнгтон-Хаус>, у "Сент-flжеймс клубi,,, а також у рiзних
готелях 

- 
<.Ритц>, "Майфеерr, .,Оукленд Парко, де багаТО ХТО

зi спiвробiтникiв слркби розвИки Iнте-плiдженс CepBic знали,
якi послуги я надавав ixHiM агентурним мережам пiд час вiйни.
Вони могли використовувати мою обiзнанiсть щодо Украiни та
Pocii, оскiльки в тоЙ час yci вже усвiдомлювали, що вiдтепер
ворогом ста€ не Нiмеччина, а Радянський Союз.

У тому самому роцi я повернувся до Норвегii й перебував
там вiд 28 серпня до 20 вересня, але руйнування, залишенi вiй-
ною, змусили мене вiддати перевагу Англii, де я i моя родина
оселилися остаточно. Вйтак я здiйснював регулярнi поiздки до
монако та Мозамбiка, щоб керувати дор}rченою MeHi компанiею

"Сосьедад Агрiкола до Мадал".
Наприкiнцi \945 року капiтан Бертон зателефонував нам

iз Шотландii. BiH досi стояв за штурвалом "Iоланди>, яка всю
вiйнупiд назвою "HMS 

Iй/hite Веаr,, ходипа пiд прапором Британ-
ського вiйськово-морського флоту. Вона переслiдувала нiмецькi
пiдводнi човни в трикутнику Америка - Швецiя - Мlрманськ
i потопила не менше шести з них. Бертон запропонував MeHi
викупити наш корабель, з якого повиннi булизняти озброення,
i знову перетворити його на комфортабельну яхту - вона про-
довжувала б ходити пiд його командуванням (йому було вже за
сiмдесят). Невтомний морський вовк! MeHi довелося вiдхилити
цю пропозицiю. .HMS White Веаr,, ще якийсь час борознив моря
Тихого океану пiд прапором англiйського ВМФ, а в 1958 роцi
остаточно був розiбраний на металобрухт у гоJuIаrцськомудоцi.
I сьогоднi вiд "Iоланли>, що була, напевно, найгарнiшою при-
ватною яхтою в cBiTi, залишився лише макец який зберiга€ться
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у нью-Йоркському яхт-юц/бi, а також листи та зошити Бертона,
переданi до Морського музею порту Мiстик, штат Коннектикуг,
СIПА. А також iI гордий прапор, прикрашений Аrцрiiвським
хрестом росiйського флоry, яwтй дбайливо зберiгае в Парижi
один iз Moix oHyKiB.

Коли вiдгримiли Bci боi на територii Британськоi iмперii,
король Георг V вирiшив дарувати дворянськийтптуллорда низцi
осiб, якi не були пiманцями британськоi корони, на подяку за
принесенi жертви та значний внесок у перемоry. Moi друзi з IH-
те.тийженс CepBic внесли мое iм'я в цей д}Dке почесний список.
Але я згалав, як принизливо вiдчрав себе, коли Англiя вймо-
виJIася видати MeHi звичайну вiзу, щоб я мiг виiхати з Норвегii
в 1918 роцi. I це пiс-llя того, як я з ризиком дIя життя з€Iхищав
iнтереси Троiстого союзу в 1917-м. Потiм Англiя вдруге вИмо-
ви.па MeHi та не IцIстиJIа на свою територiю через мое росiйське
громадянство пiд час flругоi cBiToBoi вiйни. I я подуплав (угiм,
без жодноi ворожостi), що не пiду кланятися ixHboMy королю.
Так, ми дотримувалися спiльних iдеалiв свободи й демократii,
тому я завжди без вагань боровся на боцi Англii. Але в мене
було ще менше пИстав схиJIитися перед королем Георгом V,
нiж у мого дiда Нiколи стати навколiшки перед росiйським
царем Олександром II. Якщо BiH вймовився це зробити, то й
я наслiдуватиму його приклад. У день вручення дворянських
титулiв на превеJIикий подив короля Англii й ycix англiйських
сановникiв у наrryдрених перук:lх, одна людина зi списку не
вiдгукнулася - це був Михайло Терещенко.

Я вже пiзнав славу, багатство, почестi. Одного разу я все
втратив, ;ше це не cTEuIo на завадi моiй боротьбi за принципи,
в якi я вiрив. Я не вважав титул лорда zDK надто вIDкJIивим для
себе, хоча MeHi позаздриJIа б бiльшiсть Moik спiввiтчизникiв.
У цей лiтнiй день 1946 року, у той самий час, коли HoBi лорди
схvUlяJIися перед англiйським королем, я почав сходження на
швейцарсьtry гору Маттерхорн iз найкращим провiдником iз
I-[epMaTTa. На вершинi, вiч-на-вiч iз природою, я схиJIюся перед
красою творiння, чию веJIи.I я дiйсно визнавав. I це було €диною
гiдною поваги нагородою.
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У 7946 роцi, проживши шiстдесят бурхливих poкiB, у вiцi,

коли iHшri вже думають про пенсiю, я почав нове життя - ке-

руючого колонiальними IuIантацiями в далекому Мозамбiку.
Я не бр пiдготовлений до цього, i мiй недовгий досвИ цукро-
заводчика в YKpaiHi на caMiciHbкoмy початку Moei професiйноi
дiяльностi мало чим мiг MeHi допомогти на пальмових фермах,
де виготовляли кокосову олiю - копру. Складнiсть була не в
особливостях ведення сiльського господарства - у Мозамбiку
нема€ сезонних клiматичних змiн i пальми Iшодоносять цйий
piK. Складнiшrе завдання - формрання соцiальноi структури,
захист вiд хвороб i паразитiв (серед них була HaBiTb горезвiсна
муха цеце), органiзацiя мiжнародноi торгiвлi й керування фiнан-
совиlчIи потоками мiж краiнами. Удатинi вiд европейськоi цивiлi-
зацrr я HapeпITr змrг
вiльно втiлrовати в
життя cBoi принци-
пи справедливостi
й поваги до Bcix лю-
дей, створившищось
на кшталт Иеальноi
республiки, омрiяноi
ще в I\iIолодостi. MeHi
дуже подобалася ця
робота, я вiддавав
iй багато сил, i вона
вvlrIвvuIася успiшною
iвсоцiальнiй,iвфi-
нансовiй площинi.

Протягом десяти poKiB, що MeHi ще зiuIишzлJIося прожити,
я приiжджав до Мозамбiку раз на piK, iнодi в супроводi мого
друга Карлоса де Бобоне, зазвичай восени, З0 вересня, коли за-
кiнчрався фiнансовий piK. MeHi подобалися цi далекi й тривалi
поiздки до колонiальноi Африки, що досi зtulишалася первiсною.
Плантацii площею 2З 2ВЗ гектари (13 672 гектари навколо
мiстечка Келiмане компанii "сосьедад Агрiкола до Мадал" i

У Мозолбiку: пснч Еdж, Бобоне, Беклtан
i Терещенко (2-il злiва)

hý
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9611 гектарiв трохи пiвнiчнiше компанii ..Сосьедад дгрiкола
до Пебан"), на яких росло бйьше мйьйона п€uIьмових дерев i
звiдки експортуваJIася по всьому cBiTy наша копра, простягаJIися

уздовж величноi рiки 3амбезi. А всерединi континент}., вгору за
течiею рiки, на схиJIах блакитних гiр, що ховають безкраi озера
криштально чистоi води, г''янили ароматом тисячi гектарiв на-
ших чайних гшантацiй. .Щесятки тисяч темношкiрих працiвникiв,
якi мешкали у прилеглих селzж, працювiulи гlо черзi шiсть мiся-
цiв на piK, доглядаючи за IuIантацiями пiд керiвництвом порту-
гальських фахiвцiв, якi приiжджали зазвичай на три роки. Аби
прогодувати весь цей люд, ми органiзовували масштабнi сафарi,
якi давали змогу додати до повсякденних трапез, наприклад,
ласi шматки буйволячого м'яса. Тому не дивно, що нашi вiзити
мiсцеве населення очiкувало з неабияким нетерпiнням.

Увесь час, що залишався, я подiляв мiж конторою "Сосьедад
Агрiкола до Мадал>, яку розмiстив у Монако, у старому MicTi на
авеню Сен-Мартен, 1, i бюро в Лоtцонi, за адресою: Айронмон-
гер Лейн, 21. УЛондонi я жив зi своею родиною за адресою: 5,
The Grove, Highgate N. 6; там навчався мiй син IBaH. У нас була
також резиденцй в Монте-Карло на авеню Гранд-Бре"ганъ,7,
куди ми пере'iжджали на час шкiльних канiкул.

Лiто я волiв проводити в пiдбадьорливому клiматi швей-
царських Альп. Альпiнiзм був мосю пiзньою пристрастю, i в
1950 роцi, у шiстдесят чотири роки, я став членом клубу альпi-
HicTiB у швейцарських Альпах, у секцii Гриндельв€йьда. Я брав
уrасть улiтчiх сходженнях за програмою lстубу в 1950-му, 1952-му
i 1954 роках. Перед сходженням на чергову вершину я зазвичай
вiдвiдрав Moix кузенiв Муравйових-Апостолiв-Короб'iних, KoTpi
як i ранiше жиJIи на березi Женевського озера.

ПИ кiнець життя одна подiя, розтривоживши мою душу,
воскресриа в памЪтi мое дитинство в Pocii. Пiсля вiд'iзду з Архан-
гельська в листопадi 1918 року я багато разiв зустрiчався в Па-
рижi з Жаном де Люберсаком. Це був вiрний друг i невгамовний
мандрiвник - це BiH намагався витягти мене з петербурзькоi
темницi, а потiм пiдтримрав адмiрала Колчака. НаприкiнцiДру-
гоi cBiToBoi вiйни BiH вiдвiдав СРСР. Люберсак HaBiTb заiжджав
до Киева як офiцер, що забезпечував зв'язок союзникiв iз радян-
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ськими вiйськами.
BiH повернувся звiд-
ти в 7945 роцi, але
через Moi постiйнi
переiзди нам не
вiдразу вдалося зу-
стрiтися. Наша ос-
тання зустрiч вiдбу-
ласяпiзнiше,iябув
надзвичайно радий
побачитися з ним.

Люберсак лрий-
шов до нашого бу-
динку в Монако
схвильований, обе-

режно тримаючи

tlленськuil квumок М. Тереtценка
Klry бу альпiнiсmiв, секцiя Грuнd ельв альd а

два великих згорнутих полотна. BiH розповiв нам, що у Киевi
йому пощастI4JIо проЕикнути в колишнi будинки нашоi родини.
Полотна валялися там усюди, багато з них були порванi, iншi
складенi кlлпою, деякi, зда€ться, HaBiTb лежали у ваннах. Hi-
мецькi окупанти вивезли iз собою безлiч TBopiB мистецтва, якi
належали нашiй родинi. Треба було провести iнвентаризацiю,
але поки HixTo цим по-справжньому не опiкувався: тодi, вiд-

разу ж пiсля звйьнення, велика частина MicTa ще перебувала
в pyiHax.

Я з жахом уявляв, якi страждання перенесли за роки цiеi
страшноi вiйни моi yKpaiHcbKi спiввiтчизники i водночас був
щасливий уже тим, що Bci будинки нашоi родини, здаеться,
уцйiли. Незабаром я довiдався, що нашою малою батькiвщи-
ною Глlжовом пролягали обороннi рубежi, якi з}пинили рух
нiмецький дивiзiй. Неподалiк розгорйися гiгантськi TaHKoBi
боi. Майже весь iсторичний центр MicTa був зруйнований, але
дев'ять будинкiв, побудованих нашою родиною в Глlховi, i ста-

родавня церква Святого Миколи, в якiй колись проголошув.ши
украiнських гетьманiв, залишилися майже неушкодженими,
нiбито вищi сили захищали ix вiд людського божевiлля. На
жаль, нiмцi спалили синагогу, яку родинний Фонд Терещенкiв
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подарував €врейськiй громадi MicTa. Але ще сумнiшим було те,

що вся еврейська громада Глухова пiд час вiйни була повнiстю
знищена, через що це суто yKpaiHcbKe мiстечко було позбавлене
його колишнього колориту, шарму й самобутностi.

TpboxaHacTaciiBcbKa церква, побудована MoiM дИом HiKo-
лою та двома його братами, розписана кращими росiйськими
художниками, яких спецiально запрошував мiй батько IBaH (у
ii криптi й нинi спочивае прах дiдуся Нiколи, бабусi Пелагеi,
двоюрiдного дiдуся Федора i прадiда та прабабки Артемiя та €ф-

росинii), cтuula жертвою бомбардрань. Величезна трьохсоткйо-
грамова бомба, одна iз найбiльш руйнiвних на той час, пробила
великий центрaшьний купол i потрапптlа в саме серце церкви.
Якбп вона вибухнула, то вИ цього шедевра архiтектури, який
височить над священним MicToM Глухiв, колишньою столицею
гетьманiв, заJIишилися б лише руiни, Але Господь Бог цього не
допустив, бомба-убивця не розiрвалась i не змогла зруйнувати
Hi чудову церкву, Hi усипальницю нашоi родини.

Проте це було не €дине диво, про яке MeHi повiдав Жан
де Люберсак. BiH був вiсником ще однiеi дивноi подii. Пiд час
першого вiдвiдантrя одного з наших будинкiв у Киевi BiH безпо-
миJIково визначив, якi двi картини з yciei Moei багатоi колекцii
будуть найцiннiшими для мене, i вирiшив ix викрасти. Йому
потIлJIаниJIо ще раз проникнути в нашi спустошенi киiвськi бу-

диЕrки, якi погаrrо охороняJIися. Одне з полотен було завеликим,
довелося його розрiзати, щоб винести. Пiзнiше BiH обгорнув
полотном кожну ногу, зверху наклав гiпс (BiH був поранений i
очiкував на евакуацilо до Францii) i в такий спосiб та€мно вивiз
двi картини з Moei колишньоi колекцii. Розумiючи, що BiH ви-
брав найкращi картини, я намагався здогадатися, що ж нарештi
побачу знову: ".Щiвчинку на тлi перського киJIима> Врубеля,
uБогоматiр з дитиною IcycoM" Беллiнi чи "Iнфанту Маргарiту"
Веласкеса. Але сюрприз перевершив yci Moi сподiванrrя. Коли
BiH розгорнув два обраних ним полотна, я iз завмиранням
серщI побачив портрети мого батька IBaHa i дИа FIiколи, на-
писанi росiйським художником Кузнецовим у 1892 роцi. Я не
змiг стримати слiз радостi.

I]ей дарунок небес допомiг MeHi спокiйно провести ocTaHHi
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роки життя, перш нiж вiдправитися на зустрiч з батьком i дi-
дом, що очiкрали мене на небесах, у кращому зi cBiTiB. Вони
залишvuIи MeHi величезну спадщину й зробили все, щоб я мiг
вiдповiдати своему cTaHoBi.

Пiсля того як вони пirrrли вiд мене в 190З роцi, мое життя
складалося зовсiм не так, як вони могли б передбачати. На по-
чатку Ю( столiття бИи, нещастя й трагедii йпши безперервною
вервечкою. Ця лавина горя була породжена варварськими ре-
жимами, позбавленими душi та вiри. Кривавi вохс,цi заради тор-
жества cBoix iдей полiтичного екстремiзму й тоталiтаризму без
вагань приносили в жертву мiльйони людських життiв. У цьому
дикому вихорi Maulo хто вцйив, мало хто змишився осторонь.
Певна рiч, життя Moix спiввiтчизникiв у рiднiй KpaiHi не було
щасливiшим за наше сумне iснування у вигнаннi. Страждали
Bci. Перекруlенi iдеi породили гiгантський руйнiвний }таган,
а BiH пИхопив i струсонув ycix нас. Але коли я протистояв роз-
бурханiй стихii, то почував, що роблю все, що в Moik ситlах. Я
охоче ризич/вав yciM, зокрема BciMa статками i власним життям,
заради торжества Иеалiв справедливостi, порядностi й поваги
до людей, чого вй самого дитинства вчvЕIи мене батьки й дi-
дусь iз бабусею. HaBiTb за найтяжчих обставин я не вiдступив од
принципiв, якi вiдповИалидевiзу нашоi родини - "Прагненfiям
до суспйьноi користi".

Наприкiнцi життя, сповненого такими бурхливими подiями,
якi не часто дозволяли MeHi зiтхнути спокiйно, пройшовши
шuIях, який накресJIvtJIи MeHi iсторй та провидiння, я пiшов на-
вiки, перед тим остаточно все програвши 1 квiтня 1956 року за
гральним столом казино ..Готель де Парi> у Монако...
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Шшiлог
Лист Пера Арнеберга
i некролог
у газетi <Тайм,о> Заключне слово автор цiсТ книги,

онук (першого олiгарха), нада€
Перу Арнебергу, норвежцю, дру-
гу родини. У молодi роки BiH був
помiч ни ком Михайла Тереtленка,
коли той керував плантацiями
компанiТ <Сосьедад Агрiкола до
Мадал> у Мозамбiку, вiд 1952-го
до 1955 року. У 1996 роцi Арне-
берг став великим судновласни-
ком i будував кораблi на верфях

у XepcoHi. Пiд час однiсТ з поТздок
BiH прочитав статтю, присвячену
ди HacTiT Тереtцен Ki в, надрукова ну
в фiрмовому журналi, який про-
понують на борту лiтакiв <Мiж-
народних авiалiнiй УкраТни>. BiH
захотiв навести додатковi вiдо-
MocTi про життя свого першого
працедавця, надiслаЕши листа
до журналу <Panorama Ukraine>.
L{ей лист мiстить деякi помилки в

датах i неточностi, особливо коли
йдеться про перiод, що переду-
вав укладенню другого шлюбу з
Еббою Хорс1 але BiH дуже точно
переда€ ту глибоку повагу, яку
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викликав Михайло Терещенко в ycix, кому пощастило його знати
й перебувати поруч iз ним.

Вiд: Пер А. Арнеберц FRAM SHIPPING LTD, Гамiльтон, Бермуди
З приводу: Рапоrаmа Ukraine, 1996, вип. 1.

!оброdii
я часmо вidвidую YKpaiHy. Буdуtч zромаdянuном HopBezii з

офiцiitнuм мiсцем прожuвоння на Бермуdа)с, я пракmччно по-
cmiilHo мешкаю в Грuнвiчi, щmаm Коннекmuкуm, CIIIA.

Колч пiсля осmанньоzо перебувоння в YKpaiHi я поверmався
з KueBa, в оеропорmу dо Motx рук поmрапuв прчмiрнuк вашо?о
чуdовоzо ?lсwналу ,Фопоrоmо Ukrаiпе", якuil. вuOавм MeHi 0уже
dобре скомпоновонlLм i вельлtч iнформаmuвнlLм. Особлuво мене
враыtлq сmаmmя <,Щ,uнасmiя" про poduHy Терещенкiв, оскiлькч я
був знаilомuй з онуком Арmемiя Терещенка "ByHdepKiHdotп Mu-
хайломr. Дш мене BiH був просmо оdяdько Мiша".

,Щtilсно, це була чарiвна люduнq - yci знаJLч il.ozo як 0уже
зсIможно?о росiяпuна, якuil., як MeHi ?oloplulu, сmавuвся do cBotx

робimнuкiв iз велuкою повq?ою.Крi- mо2о, що BiH був dуже mа-
лановumluй бiзнесменом, своео чоry Мtмаilло Терещенко очолював
Санкm-Пеmербурзьку оперу й баzаmо zасmролював iз Шалtяпiнtutl,
i Павловою.

BiH Miz спiлкуваmuся dев'яmьм,о мовамu, оmакож був оOнчлt
iз наitвi0омiшtлс в €вропi альпiнiсmiв. Якось, колu разом iз HuM,
ilоzо сuном IBaHoM i "mimонькою Еббою" Mu булч в l-|ермаmmi,
yci сmарi zipcbKi провidнuкч жaOa.ltu зусmрimuся з Hl!M, щоб за-
свidчumч свою пова?у,

Також BiH був знсменumuм zравцем. У свiil" dBadtlnmb першuil.
dень нороOження BiH <розорuв> казuно в Монmе-Корло, опЬнiше
зробuв mе саме з цчм казuно ще рв,

Поsп'яmаю, як MLl вutжdжалч з zоmелю ,Фumц" у Парuжi
й BiH сказов, що пid час ?рч в Монmе-Корло буdе сmавumч на
цuФрu, якi вiOповidсюmь 0н.*м нароOлсення бабусц маmерi mа
Еббu. Тiлькч-но MI! осеJLltJLuся в пГоmель 0е Парi> у Монmе-Карло,
dяOьrcо Мiшq. rcуOчсь знuк. 3о mрч zoduHu BiH повернувся, а з ycix
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кuшень сmuрчсlлч купюрч - BiH, як i збuрався, посmавuв на dHi
нароOженttя il BuzpaB купу zрашеil.

,Щяdько Мiша прекрасно ?рав на пiанiно.
За царськоi влаOч BiH процював в уряOi, а пiulя, за часiв Ке-

peHcbKozo, був MiHicmpoM фiнансiв. MeHi розповidалu, що пi0 час
Першоi cBimoBot BiitHu Росiя мала Halvtip взяmч позuку, конче по-
mрiбну Фяпроdовження бoitoBtх diй.. Але tйу цьолпу BidlwoBtutu без
о со бuсmоt zap aHmit пана Тер ещенка. BiH, на жолц mal<y zap анmiю
dав, i пiсля BiitHu il"оzо piK за роком переслiOувоJLll, вlIJуLоzаючч
павернення pociilcbKot позuкl4 BudaHoi пid ilozo zаранmiю.

У 1917 роцi il.оzо зqqрешппувалч в ?uмовоtлу палацi Санкm-
Пеmербурzа, сlле не розсmрiлялtl, аув'язнtlлu. Позо cyMHiBoM, BiH
мав рiзнобiчнi якосmi it mаланmu. BiH завэrcdu dобре сmавuвся 0о
cBotx робimнuкiв i був найлtолоdшttм .uIeHoM уряау Керенськоzо.

Пiзно ввечерi 1,З сiчня (чu mо 1918-zo, чч mо 1919 раку) dве-
pi ilоzо mюремноt камерч повЬrьно вidчuнttлuся. Йоzо cmapu(t
лакеil улашmувався нq робоmу 0о в'язнuцi. BiH прuнiс dяdьковi
Мiшi квumок на поfflяz iз Санкm-Пеmербурzа dо Мурмонськq, а
mакож мqmроське вбранttя.. Toil ciB Hq поfftят, оле, не dоiхавшч
do Мурманськq, вuсmрuбнув iз BazoHo il. mрч }Hi ilшов пiшкu,
без iжi, dокu il.ozo не знаilшлч лаuшнOцL BoHu it переправttлu
й,оzо 0о HopBezit. Пiсля цьоzо на кq.боmажному cyOHi BiH dобувся
dо TpoHxeilMa.

У TpoHxeiuпi нq зuмовiit сmоянцi перебувала велuка яхmq,
що нQле}!с,ала poduHi Терещенкiв, Керував суdном норвезькuil
капimан, оскiлькч Терещенкч не dовiрялu pociitcbKllt морякам
пiсля повсmання на флоmi в 1905 роцi.

Молоdut1 Терещенко \oBiB яхmу dо лаdу il вidплuв но нiй. у
Хрuсmiанiю (нuнiшне Осло), 0е сmав велuкою знаменumiсmю.
Yci dацч булч прччарованi HlL|й, Q BiH повоOuвся, як справжнiit
ловелас. В Осла BiH очолuв прuваmнuil банк "Клавенес БQнк>>.

ЗzоOом, пiutя Велuкоt dепресit, Й.оео прuзначtlлч ?оловою
велuкоzо банку Раmшuльdа - "КреOum-АншmuLьmrr. У moli час
колu амерuканцi анулювоJLч cBot KpeOumHi лiнit, пона0 чоmuрч-
сmа банкiв розорtlлuся. Тереш,енко ж реорzанiзував "Креdum-
дншmальm", i в 79ЗВ роцi Нацiонолtьнuil, банк Анzлit вuзнав il.ozo
dii еidнluлu BBiitmu 0о icmopit банкiвськоt справu.
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Пi0 час Щруzоt cBimoBoi вiilнч Мtlхаilло Терещенко оселuвся в
ЛонOонi il. Bi} iменilryяdу Анzлitчасmо навiOувовся з 0орученнялtч
dо Порmуzолit. Пiсля вiilнч ilому запропонув(шч звання рuцаря,
Bid якоzо BiH BiOMoBuBM.

Ще пid час сво2о перебуванttя в Осло o\Hozo разу, про?у-
лlоючlлсъ вокзсIJLом, BiH неспоOiвоно побачuв diвчuну (пiзнiше
вона сmане mimонькою Еббою). Соsле mам. i modi BiH сказав
собi: "З цiею )iвчuною я хочу оOруэtсltml!м>>. ii баmько волоdiв
,rфан0 Гоmелеtпr, в Осло, а маmч похоdчла з po}uHu чuказькltх
м'ясопромuсловцiв. Боmькч Oisччнч HezailHo вiOряdttлч Е66у 0о
Чuкаzо, щоб захuсmumч Bid mоварuсmва росiянuна з жсIжпuвою

репуmацiею щоdо жiночоi сmаmi.
ОOнак Ебба il, Мllхаitло не прuпuнялч лuсmуванttя, i за piK

Ебба повернулася 0о €вропч на оOному з лаilнерiв KoMnaHit..Bo(tm
Сmар". Пере0 muм якнаблuзumuся 0о береzа, лаilнер з)muнuвм
il. Ебба пересiла на франtlузькuй, бlrксuр, якu(l Мtlхаilло просmо
зав(uluв mроянOаttu. Вонч пofullutu 0о Гавра, а звiёmч поmя2ом
diсmuшся Парuжа, dе побраrшсъ у норвезькому посольсmвi.

У Httx нороOuвся сuн, яко?о Ha:rB(uIu IBoHoM. ОOнак, як MeHi
зOаеmься, моэlqlmь буmч il. iHmi ilimщ якi вважоюmь Мчхаilло
cBoiM бqmьком.

Я блuжче взнав dяDька Мiшу пi0 час itozo часmtм BidBiOuH
HopBezit, HaBimb заmоварuшував з ilozo cuHoъ IBaHoM. Мu часmо
поOороuqrвалч paзot €вропою, а влimtq il, узt tлtку IBaH прuiжOжав
dо HopBezit рuбалumч чч коmоmuм на лllжах.

На mоil.час 0яOько Мiша сmав ?оловою .Сосьеmе 0о MoOalt" -велuкоt mорzовоi компанit, яка волоOiла rшанmацiяллч в pailoHi
Замбезi в Мозамбiку. Мене вiOряdttлч mуdч на робоmу но 0ва з
половuною рокu, mож Bid 7952-zo 0о 1955 року я працював без-
посереdньо на пана Терещенка.

Мiсцевою zовiркою слово <<нача]Iьнllк>> зЕruumь як <MlBltHzy>,

оOнак пана Терещенка mаJчl назuвалч <музунzу aHmiMoa>, що
означае "iliilсно 0уже велuкuil началtьнuюr. Колu BiH прuiжOжав 0о
Мозаллбiку, лttiсцевi мешканцi ilmltu пiшкч dнялtч й. ночамч лuше
заёлш mо?о, щоб засвiOчumч свою пова2у <музунzу a+miJйoorr.

,ЩяOько Мiшо був велuкою mа чуdовою люOuною, i 0ля мене
було велuкою чесmю знаmu iloao.



Зусmрiч Пеmро Мuхqilловчча Терещенка з Пером А. Арнеберzом
у pecmopaHi пФукеmсr. Парuж, 1997 piK

У HoMepi вiд 3 квiтня 1956 року лондонська <<Таймс> повiдоми-
ла про кончину Михайла Терещенка в некролозi, tло належав
перу лорда Роберта Генрi Бранда, одного з директорiв банку
<Lazard Frёrеs> i знаменитоТ компанiТ <Ллойдс>. Автору ця стаття
вида€ться iсторично вiрогiднiшою.

Obituory
Mr. M,L ТЕRДSТснЕNI(о

politics апd Соmmеrсе

Mr. M,I. Terestchenko, who died. оп Suпdау iп Мопасо at the age of
7О, was successively Miпister of Fiпапсе опd МiпЫеr of Fоrеigп Affairs iп
the pravisioпal Gауеrпплепts which followed the Mqrch Rеуоlutiоп of 1917
in Russic. Later he acquired о high reputatioп iп fiпапсiоl qпd commercial
circles iп Western Europe.

А Little Russicn Ьу race, Michel Iуqпочiсh Теrеstсhепkо wqs Ьоrп оп
Marclt 78, 7886, апd, after as good ап education cs Russic could give, was
sепt abroad, to Leipzig University, where lrc was for tltree years а pupil of Korl
Вuсhец апd to Епglапd, where he acquired а рефсt knowledge of Епglish.
At ап еоrIу age he iпherited great weolth deriyed fтоm sugar refiпeries at
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Kiev, salt works at Кhеrsоп, апd estates iп other parts of the Ukroiпe, Оп hb
rеturп to Russic, he took up the life of cosmopolitan dilettantism for whiclt
hb trаiпiпg well fitted him. Не was kпоwп апd liked iп artЫic circles iп
Petrogrod, both for hb оwп реrsопаl сhqrm апd for the fact that he had
fiпапсеd seyerql поtqЬlе рuЬlЬhiпg уепturеs,

Whеп war broke оut iп 1914 he wqs q. mеmЬеr of the Duma for Kiev - he
had tаkеп а mild interest iп politics as iп o.1l other rhings апd was q сопviпсеd
Liberal qпd Democrat. Не threw himself with q и)ill iпtо Red Cross work qt
the frопt, gоiпg tltrough the Gо"Iiсiqп соmраigпwith оdvqпсеd detachments.
Не also took qп active part iп the сrеаtiоп of the War Iпdustries Committees,
which after the debl,cle of 1915 took the iпitiatiye iп re-equipping the Russicn
Аrmу, апd Ьесаmе President of the Kiev Соmmittее qпd Vice-Presideпt of
the Р etr о gr ad С ommitte е.

Оп the Petrograd War Iпdustries Committee he was associqted with
Guchkoff, its President, ап ехреriепсеd politician, апd later МiпЫеr of
War iп the first Proyisionol Gоуеrпmепt. НЬ арроiпtmепt to the Ministry
of Fiпапсе iп 191l nevertheless, саmе as а surprise to all сопсеrпеd, for ot
that time he was barely З0 yeors of age, he was little kпоwп oиtside crtisfic
circles, апd neither iп industry поr iп the Duma hqd he ho.d time to gаiп
or show апу special fiпапсiаl or political соmреtепсе.

Кеrепsýt's Fоrеigп Minister

Еуепts moyed fast, апd оп the rеsigпаtiоп of Milyukoff, after the
Bolcheyist dеmопstrаtiопs of Мау, he was appointed to the Ministry of
Fоrеigп Affairs. Тhеrе he busied himself iп exposing the intrigues of Lепiп
апd Lепiп's cssocicfes with the Gеrmап Gепеrаl Staff. Не wos well liked Ьу
the Eпglish соIопу, withwhomhb wоrkпоw broughthiminto closer сопtqсt.
Whеп the Bolcheyist outbreak саmе, tlrc еvепt fоuпd him quite unprepared,
Less fortunate thап some of his colleagues, he was capturedby tlrc BolchevЫs
опd imрrisопеd iп the Peter опd Paul Fortress.

Loter hе was traпsferred to other prtsons qпd l7ad mапу stories to tell
of пightmаrе journeys duriпg which he сопstапtlу expected to Ье murdered
Ьу hb guords. Eventuolly he escaped iпtо Northerп Norwoy апd оЬtаiпеd
work os о clerk iп а Ьапk there. Acquaintance with the great Sсапdiпауiап
Ьопkiпg fomily of Wallenberg followed апd he had for mапу уеаrs mапаgеd.,
оп behalf of Sсq.пdiпачiап iпterests, the firm of Madals, соrrуiпg оп а lorge
trade iп copro at Mozambique, iп Portuguese East Аfriса. Tltis, however, was
Ьу по mеапs his only iпtеrеst, for Ьеtwееп ytstts to Mozombique he was to
Ье sееп iп most of the Еurореап capitals where he wсБ <<реrsопа groto" iп
fiпапсiоl circles.
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Не was particulaф well kпоwп iп Lопdоп апd has close ties with
mапу of the mеrсhапt Ьапkiпg houses. Опе of his most difficult tcsks was
the mапаgеmепt of the liquidation of the Credit Anstalt, which he carried
out with the uпчsuаl соmреtепсе for which he had. а high reputation. Не
was ап ехсеIIепt lingutst with ап adequate knowledge of - iп ad.dition to
Rчssiац Frепсh апd Gеrmап - Portuguese, Italian, Czech апd Sоuthеrп
Slаv. Circumstances which miфt have crushed а weaker mап wеrе used.

ф him (Б mеаfБ of tTiumph. Воrп rich, he was а poor mап iп hЪ eorly
thirлes апd, worked. hЪ way uр frоm the bottom into а position of power
апd аffiuепсq with а reputotion for absolute probity. НЬ deoth rs с loss to
the fiпапсiаl circles iп mоrе thап опе Еurореап capital".

Некролог
Пан M.I. Терещенко

полiтика i бiзнес

Пан M.I. Терещенко, що помер у недiлю в Монако у вiцi
сiIчIдесяти poKiB, обiймав послiдовно посади MiHicTpa фiнансiв i
MiнicTpa закордонних справ у Тимчасових }тядах пiсля лютне-
Boi революцiТ L977 polry в Pocii. 3годом BiH здобр дуже високу
реrrугацiю у фiнансових i дйових колах 3ахйноi €вропи.

Малорос за походженням, Михайло Iванович Терещенко
народився 18 березня 1886 року i пiсля здобугтя найкращоi по-
чатковоi освiти в Pocii бр вiдряджений на навчання за кордон, у
Лейпцизький унiверситец де три роки учився пiд керiвництвом
Карла Бюхера, а потiм до Англii, де в досконalлостi опаЕував ан-
глiйську. Удосить молодому вiцi BiH успадкував вglикi родиннi
статки, джерелом яких були киiвськi rryKpoBi заводи, херсон-
cbKi со.ltянi копальнi та HepyxoмicTb в iнших частинах Украiни.
Пiсля повернення до Pocii BiH BiB життя гульвiЬи-космополiта,
чому веJIьми сприяла його ocBiTa. BiH був знаною людиною в
артистичних кол;lх Петрограда, де його пов:Dкaши як за особис-
ту принаднiсть, так i завдяки тому, що BiH фiнансував кiлька
помiтних видавничих проектiв.

На початку вiйни, в 19'J,4 роцi, BiH був членом IV flержавноi
думи вiд Киева, оскiльки з-помiж iншого цiкавився полiтикою,
а також був переконаним лiбералом i демократом. З енryзiаз-
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мом BiH почав працювати в Червоному XpecTi на фронтi та був

rIасником галицькоi кампанii як .l.lleн спецiальних загонiв. BiH
також брав активну гIасть у cTBopeHHi Вiйськово-промислових
KoMiTeTiB, якi пiслш розгрому 1915 року здiйснювали вiднов-
лення росiйськоf apMii, i став головою Киiвського KoMiTeTy та
засцпником голови Петроградського KoMiTeTy.

У Петроградському Вiйськово-промисловому KoMiTeTi BiH
TicHo спiвпрацював iз його головою Гучковим - досвiдченим
полiтиком, який згодом став вiйськовим rvriHicTpoM у першому
Тимчасовому урядi. Однак його призначення MiHicTpoM фiнансiв
у !977 роцi стало несподiванкою для Bcix зацiкавлених oci6,
оскiльки на той час йому ледь виповниJIося тридцять i BiH бр
мало знаний поза артистичними колами, поз€lяк Hi в сферi про-
мисловостi, Hi в flyMi BiH не встиг проявити хоч би якi особливi
фiнансовi чи полiтичнi здiбностi.

ПДiнiстр закордонних справ в урядi Керенського

Подii розгорталися cTpiMKo, коли пiсля бiльшовицьких де-
монстрацiй у TpaBHi пiшов у вiдставку Мiлюков, Терещенко
став до роботи у MiHicTepcTBi закордонних справ. Працюточи
у зовнiшньополiтичному вiдомствi, BiH наполегливо намагався
викрити звЪзки Ленiна та його поплiчникiв iз нiмецьким гене-

ральним пттабом. Його дуже дружелюбно прийняла англiйська
дитrломатiя, з представниками якоi у межах cBoei дiяльностi BiH
налагодив тiсний контакт. Бiльшовицький переворот заскочив
Терещенка зненацька. Йому поталанило менше вiд деяких iз
його колег: бйьrповики схопиJIи його, ув'язнили i певний час
тримали у Петропавлiвськiй фортецi.

Пiзнiше його переводvl]Iи до iнших в'язниць, тож BiH мiг би
розповiсти безлiч iсторiй про цi кошмарнi днi й ночi, коли по-
стiйно очiкував cMepTi вй рук cBoix тюремникiв. Зрештою йому
вдалося втекти до Пiвнiчноi FIорвегii й одержати роботу в банку.
ВИтодi розпочалося його знайомство зi знаною скандинавською
родиною банкiрiв Валленбергiв. Багато poKiB BiH представляв
ixHi iнтереси, керуючи компанiею ,,Мадал>>, яка постачала ве-
ликi партii копри з Мозамбiку, що в португальськiй Схйнiй
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Африцi. Однак це була аж нiяк не едина сфера його iHTepeciB.
У промiжках мiж вiдвiдуваннями Мозамбiку його часто бачили
в багатьох европейських столицях, де BiH був "персоною грата>

у фiнансових колах.
Його, зокрема, добре знали у Лондонi, де BiH пiдтримрав

TicHi зв'язки з багатьма комерцiйними банкiвськими установа-
ми. Одним iз найскладнiших завдань, яке BiH блискгrе розвЪзав
i у такий спосiб змiцнив свою репутацiю, була лiквiдацiя банку

"Кредит-Анштальт>. BiH був винятковим лiнгвiстом i прекрасно
володiв - KpiM росiйськоi, французько'i та нiмецькоi - пор-
тугЕlльською, iталiйською, чеською та пiвденнослов'янськими
мовами. Обставини, якi довели б до загибелi слабкiшу людину,
дIя нього були лише засобом досягнення трiрrфальних перемог.
Народжений у заможнiй родинi, у тридцять poKiB BiH утратив
усе й тйьки завдяки в.llаснiй наполегливiй працi досяг влади i
впливу, а також здобув репрацiю абсолютно чесноi та непiд-
купноi людини.

Його смерть cTEuIa втратою для фiнансових кiл багатьох
европейських столиць.
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Оiёqмч didа, у KaMepi
П апропавлiвськоt форmецi,

ёе BiH був в'язнем
у лuсmопаdi 1917 року

ПРО АВТОРА

Мiшель Терещенко народився 15 верес-
ня 7954 р. у Парижi. Прямий нащадок Арте-
мiя, Нiколи, IBaHa та Михайла Терещенкiв,
цукрозаводчикiв, якi започаткували Фонд
Терещенкiв, що займався меценатством i
доброчиннiстю Й багато доброго зробив в
YKpaiHi та Pocii до бiльшовицькоi революцii
1917 року.

Отримав дишIом МВА ESSEC (1975).
Мiшель Терещенко почав свою професiй-

ну дiяльнiсть у галузi дослiдження морських
tлибин, працюючи на групу..Зодiак,, (Zodiac)
i фiрт"гу "Беша-СШАо (Beuchat-UsA) у Форт-
Лодердейлi, штат Флорида (19В1-19В9). Трое
його дiтей - Крiстофер (19В1 р. нар.), Iзабмь
(19ВЗ р.нар.) i flимитрiй (1985 р. нар.) - на-
родvulися в Сполуrених ШтатахАмерики. По-
TiM (1990-1996) керував фiрмою "Спорасуб"

(Sporasub) у Марселi, перш нiж створити в Парижi фiрrчгу "Маре-
кiпман" (Marequipement) iз продажу спорядження для пiдводного
плавання у Францii та розведення водоростей на Фйiппiнах i
Мадагаскарi (7997 -2ОО2) .

Починаючи з 2003 року BiH вирiшив
надати допомогу спiввiтчизникам сво-
ix предкiв, орендуючи iхню землю i за-
лrIаючи чималi французькi iнвестицii. У
2005_200В рр. Мiшель Терещенко е кон-
сультантом великих французьких груп:
..Шампань-Сереаль>, <Агроженерась€н>,
..Тереосо, "Майсадур".

Починаючи з 2009 року Мiшель Тере-
щенко вирiшуе самостiйно iнвестрати в

розвиток сiльськогосподарських галузей
Украiни, якi видаються йому найбiльлп
адаптованими: натл)альнi волокна льону
в Шостцi, Ямполi й Новгород-Сiверському
за пiдтримки групи .,Linen of Desna" i мед
(фiрми U.M"G. i <ATS-Ukraine" у Кiровогра-
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дi). BiH володiе фермою в 3000
гектарiв ("fuiiфiбр> у Глуховi),
землi якоi нчйежали родинi до
1917 року - на них вирощу-
вали цукровий бlряк. Мiшель
Терещенко вирiшив зайrrяти-
ся льонарством в YKpaiHi, у
СрлськiЙ, Чернiгiвськiй, Жи-
томирськiй.областях - саме
в тих регiонах, де колись сто-
яли цукроварнi Терещенкiв,
i в такий спосiб трудитися
над економiчним розвитком
батькiвщини його предкiв, а
також сприяти розвитковi дi-
яльностi Iнституту лу6'яних
культур, який розмiщувався
в колишньому особняку роду
Терещенкiв у Глуховi,

Повернення Мiшеля Те-

рещенка мотивоване тим,
що сьогоднiшнi yKpaiH-
цi шанують пам'ять його
предкiв, а також бажанням
вiдродити фамiльний девiз
Терещенкiв : ..Прагненням
до суспiльноi користi".

Буд5пtи нащадком сла-
ветних традицiй родини
Терещенкiв i сповiдуючи
ixHi iдеали доброчиннос-
Ti та служiння людям, у
2012 роцi Мiшель Тере-
щенко iнiцiював створен.
ня благодiйного фонди
який дiстав назву "Фунда-

З мсмою. KuiB. Тровень, 2008 piK

цiя спадщини Терещенкiв,,. Мета фонду - збереження пам'ятi
про родину Терещенкiв, надання допомоги бiблiотекам, музеям,
галереям, ocBiTHiM i медичним закладам, збереження культурноi
спадщини родини Терещенкiв, зокрема утримання в гiдному cTaHi

РоOuна Тераценкiв. Баmько Пеmро
Мtlхоtiло вчч, Мiшель TepeupHKo, 0очко
Iзабель, cuHu Крiсmофер mо fluMumpiil.

Глухiв" Травень, 20ОЗ piK
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В id кр ummя п ам' яmнLlкq.
прапроdidу Нiкслi,

20 червня 2009 роrcу

i реставрацiя будiвель й TBopiB мистецтва,
якi належали у минулому цiй родинi, а та-
кож пiдтримка т€Lпановитих украiнцiв, опi-
кування долею сирiц людей з обмеженими
можJIивостями, хворих дiтей.

"У KBiTHi 2012 року розпочав свою ро-
боry благодiйний фоrц "Фуrцацй спадщини
Терещенкiв", який майже через 100 poKiB
став спадкоемцем Фоtцу Терещенкiв. Важко
робити першi кроки, а пiдтримувати той
piBeHb, якиЙ започатц/вiulа родина Терещен-
KiB, - вИповйальна й нелегка праця.

Належати до роду Терещенкiв означало
не тйьки бути заможною людиною. Багато
поколiнь цiеi родини вiдрiзнялися неабия-
кою працездатнiстю. Bci вони сповiдували
неписаний фамiльний кодекс честi, якого
дотримувмись як у своiй пiдприемницькiй
i доброчиннiй дiяпьностi, так i у своiй вИда-
HocTi мистецтву. Саме тому вони з;лJIишиJIи
пiсля себе так багато архiтектурних пам'ятоц
якi не здатнi були зруйнрати aHi вiйни, aHi
революцii. Унiкальнi твори мистецтва iз зi-
брань Терещенкiв i сьогоднi с перлинами
Нацiонального художнього музею, Музею
росiйського мистецтва, Нацiонального M)r-,,.ц)Lb зею icTopii Украiни та iнших.

Iдеологii фоrцу спiвзвучнi c:ro-
ва Григорiя Сковороди: "Hi про
що не турбуватись, Hi за чим не

*ц_ турбуватись - означае не жити,
__--- а бути мертвим, адже турбота -0БЩЕ рух душi, Ъ життя - с.-р]о",.

(Катерина Герасименко, Голо-
ва правлiння БФ <Фундацiя спад-
щини Терещенкiв")

http : / / ter estchenko. соm

М. Терещенко mа К. Герасttменко llo церемонit урочuсmо?о вidtqummя
блqеоOiilноzо фонф .ФунOацiя спаl.щuнч TepeuleHKiB". Червень, 2012 piK
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Друга кнюкка автора:

Мiшель Терещенко

У пошуках скарбу родини Терещенкiв

2002-2012 :,Щесяmь р oKiB по вернення
HayKpatHcbKy зелLлю... зQлuшену 85 poKiB mому

Друга книжка Мiшеля Терещенка, французького бiзнесмена,
прямого нащадка украiнських цукрозаводчикiв i меценатiв, - цё
документtulьна оповiдь про те, як десять poKiB тому французький
громадянин зi слов'янською душею повернувся на батькiвщину
своiх предкiв, як iз труднощами та перешкодами започаткову-
вав i розбудовував свiй бiзнес, звикав до нових реалiй, уrив
мову. Автор зустрiчався з багатьма цiкавими, знаменитими i
вIuIивовими людьми, зокрема послами та президентами. Тому
його кнl,tжка читаеться, як захоIuIюючий роман. Вона занlрюе
в складнi перипетii подолань i перемог нащадка надзвичайноi
родини, на гербi якоi накреслений девiз: ..Прагненням до сус-
пiльноi користi,,.
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Терещенко М.
Т35 Перший олiгарх : Михайло Iванович Терещенко (1SS6-

1956) : Надзвичайна iсторiя життя мого дiда, як ii розповiла
б MeHi моя бабуся ,/ Мiшель Терещенко ; пер. з фр. - К. :

Нiка-Щентр, 2О\2. - 256 с.
ISBN 978_9 66-52\-625 -4
I-{я надзвичаЙна книжка написана прямим нащадком легендар-

ного роду Терещенкiв Мiшелем, Аэтор спробlъав подивитися на подii
кiнця XIX - першоi половини )й столiття очима свого дiда - Михайла
Iвановича Терещенка. У книзi описанi перипетii життя цiеi блискучоi
людини, що у тридцять один piK була власником одного з найбiльших
cTaTKiB Росiйськоi iмперii, депутатом .Щержавноi думи Pocii, MiHicTpoM
фiнансiв, а тодi - iноземни:к справ у Тимчасовому урядi пiсля Лютневоi
революцii 1917 року. BiH втратив усе, EuIe спромiгся почати сво€ життя
з чистого аркуша i, перебраючи в емiграцii, став одним iз найшано-
ванiших фiнансистiв cBiry. KpiM того, ця юIи)кка про родику, яку без
перебЬшенЕя можна назвати взiрцем працьовитостi, щедростi й ryр-
боти про с;rабких i знедолеrrиц про родину добродiйникiв i меценатiв,
що подарув€ши своiй KpaiHi лiкарнi й притулlоr для сирiт та iнвалiдiв,
унiверситети й театри, картиннi галереi й храми.

.Щля широкого кола читачiв.
удк 82_94

ББК 66.3(2Укр)8
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