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КРИТИЧНІ ЗАВВАГИ І. ФРАНКА 
ДО «ІСТОРІЇ» М. ГРУШЕВСЬКОГО

Кінець XIX і початок XX століття являються добою великих 
досягнень на відтинку української історичної науки. Під самий кінець 
XIX ст. виходить перше видання першого тому славної «Історії Укра- 
їни-Руси» М. С. Грушевського (1898) як початок монументальної 
історичної синтези, опрацьованої в мериторично-методологічних рям- 
цях нової схеми історії України. Та вже за кілька років те пеірше 
видання першого тому «Історії» стало перестарілим в аспекті нових 
досягнень на полі історичної науки та головно таких допоміжних 
наук історії як археологія, лінгвістика, етнографія* етнологія, фол- 
кльор, соціологія, тощо.

Внеслідок того виходить друге, доповнене видання першого тому 
«Історії» (1904) з повнішим узглядненням пра — й ранньо історичного 
процесу української етноґенези. Зараз після появи першого видання 
першого тому «Історії» почали виходити дальші томи та їхні другі 
видання. Поряд з тим Грушевський видає у Петербурзі 1904 р. «Очеркъ 
исторіи украинскаго народа», друге видання 1907 і третє вид. 1911, а 
в тому самому часі виходить у Києві його «Ілюстрована Історія Укра
їни», не рахуючи різних наукових розвідок і публіцистичних статтей. 
Такий велитенський науково-дослідний розмах титана української 
історіографії на протязі нецілих десятьох років був без прецеденту 
не лиш на українському грунті, але й у цілому слов’янському світі. 
Багатство зібраного, впорядкованого й опрацьованого історичного ма- 
теріялу як у монументальному курсі «Історії», так і в інших згада
них виданнях далеко переростало наукові можливості фахового кри
тика не лише в тодішньому світі української науки, але й серед чу
жих учених. Тому праці Грушевського не могли діждатися фахової 
оцінки.

В тому самому часі, коли на історіографічному відтинку україн
ської науки добивався велитенських досягнень М. С. Грушевський, 
на полі української літератури, а також етнографії й фолкльору діяв 
велетень нашої літератури й науки — І. Франко. Енциклопедичне 
знання І. Франка дозволяло йому забирати авторитетний голос у ба
гатьох ділянках науки, не згадуючи публіцистики. Такі визначні по
дії в тодішньому світі української науки, як поява поодиноких томів
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великого курсу «Історії» Грушевського й інших його історичних ви
дань не могли не викликати відгомону зі сторони великого ученого, 
доета й письменника європейського формату, надзвичайно активно
го на полі літературночнаукової й громадської праці — І. Франка.

У 1912 р. виходить у Львові окремою книжкою збірка статтей1 
(друкованих перед тим в «Ділі»), в яких Франко висловлює свої дум
ки відносно деяких питань, з'ясованих у працях Грушевського. У 
зв'язку з тим, що Франко порушив головно деякі проблеми з  ран
ньої історії України, він долучив до згаданої збірки статтей свої пе
реклади деяких розділів Геродотової Скитії. Вже сам факт забрання 
голосу І. Франком у зв'язку з появою історичних праць Грушевсь
кого конфронтує в уяві пізнішого дослідника, тимбільше сьогодні, 
уж е з певної перспективи часу, ці дві великі, а заразом різні постаті 
в пантеоні української науки, які співпрацювали на терені Наукового 
Товариства ім., Шевченка. Перший з них — поет, письменник та уче
ний (літературознавець, етнограф і фолкльорист) західноєвропей
ського стилю. Другий — титан модерної української історіографії, не- 
перевершений ерудит, що досліджує історію головно в соціологічно
му, економічному й культурному аспектах, далекий від «наукового» 
романтизму, що в наслідок недостатньо розвинених ще тоді допо
міжних наук історії загрожував дослідам над пра — й ранньою істо
рією України.

Вже на самому початку критичних завваг І. Франка до «Історії» 
JVE. Грушевського даються завважити деякі різниці поглядів обох 
наших учених, які мали свої власні критерії оцінки історичних дже
рел і наявного матеріялу та врешті самого підходу до історичних до
слідів та розуміння історії як науки. Голос І. Франка відносно на
укової діяльности М. Грушевського та його спроб подання історич
ної синтези бувальщини українського народу являється позитивною 
критикою. Франко виразно каже: «Бажаючи причинитися до спсоту- 
ляризовання великої та патріотичної праці проф. Грушевського, на 
скільки для сього може служити критичне та об’єктивне обговорення 
ї ї  змісту, я задумав роздивити зміст «Ілюстрованої Історії України» 
в її поодиноких частях, порівнюючи його в міру потреби з тим, що 
подано в «Очерку», або й з тим, що сказано в просторім^ курсі, а та
кож із іншими, доступними мені працями» (стор. 5). Франко зважив
ся на свій виступ тому, бо «не зважаючи на досить значний протяг 
часу, в якім поступає наукова праця проф. Грушевського, вона доси 
ані в нашім, ані в інших письменствах не дочекалася фахової оцін
ки, хоч у малій мірі відповідної до її об'єму та наукової вартости» 
(стор. 5). Беручи, як він сам каже, за вихідну точку своїх критич
них завваг «Ілюстровану Історію України» та заторкаючи виданий у 
Петербурзі «Очерк» лише принагідно, Франко зразу завважує, що 
у  вступному розділі «Ілюстрованої Історії України» популярно ви
яснення автора, що таке історія народу, не згадує у ряді так званих 
традиціанальних джерел пам'яток поетичної творчості (стор. 7).

1 І. Франко, Причинки до Історії України Руси , часть перша, Львів, 1912.
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Вияснення Грушевського, що таке історія народу, було дійсно 
надто популярне й далеко неповне навіть для популярного видання 
як «Ілюстрована Історія України» та пропорційно недопасоване до 
такої наукової величини, якою був автор великого курсу «Історії». 
Очевидно, Франко — поет, письменник, етнограф і фолкльорист не 
міг не заважити в ряді поданих так зв. традиційних джерел браку 
пам’яток поетичної творчости, «в яких завдяки їх поетичній формі 
пам’ять прс| події та життєві відносини прастарих племен могла дер
жатися без писаної традиції навіть сотки літ» (стор. 7). На увагу заслу
говує завваження Франка, що «зображені на стор. 25( Ілюстр. Історії, 
рисунок 24, бронзові мечі з Комарник турецького пов. не галицький 
виріб і не знайдений у Комарниках, а привезений туди з Угорщини, 
значить, із них не можна ще вносити, що в галицьких Карпатах була 
бронзова культура» (стор. 7—8). Нахідку в Комарниках треба дій
сно вважати не місцевою, а імпортованою.2

Однак тяжко признати Франкові рацію, коли він каже, що «До 
передісторичних часів нашої території належить також та доба, що 
характеризується побутом на ній скитів та покревних їм іранських 
длемен» (стор. 8). Передісторією назріваємо ту найдавнішу добу 
якоїсь території й її етнічного елементу, про які немає ніяких писа
них джерел. Тим часом скитська доба північного Причорномор’я, або, 
як ми називаємо популярно, античної України та доба сарматів і 
інших завойовників-номадів, що, як сам Франко каже, тривала май
ж е тисячу років (від початків грецької колонізації північного При
чорномор’я до початку мандрівки народів) найшла свій відгомін в 
античному письменстві, а в тому й у Геродот овій Скитії (п’яте сто
ліття до нашої ери). Це рання історія України, а передісторичні часи 
кінчаються десь під кінець Гомерової доби, з приходом скитів, які 
витіснили кіммерійців.

Зазначаючи, що Грушевський у своїм просторім курсі «Історії» 
значно скоротив реляції античних джерел, а в популярнім виданні
— «Ілюстрованій Історії України» подав головно «анекдотичну часть», 
Франко подав для яснішої картини скитської доби в українському 
перекладі, як він висловлюється, оповідання Геродота про скитів, тоб
то деякі розділи Геродотової Скитії, де знаходимо головно етногра
фічний матеріял. Недостатня кількість найденого тоді археологіч
ного матеріялу й бажання скріпити його науково-дослідну вартість 
писаними джерелами спрямували науковців — ad fontes.

Цей науково-дослідний напрям — ad fontes спонукав М. Грушевсь
кого перекласти на українську мову важливі місця античного пись
менства, де є згадки про територію України. Тому перед появою пер
шого видання першого тому «Історії» (1898) Грушевський видав свої 
«Виїмки з жерел» (1895), поміщуючи фрагменти з Геродота, Гіппо
крата, Страбона, Птолемея, а потім і з середньовічних, тобто візан

2 Нариси стародавньої історії Української РСР, Київ, 1959, стор. 94—5. 
Я. Пастернак, Археологія України , Торонто, 1961, стор. 271— 2, 446.
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тійських і арабських авторів.3 Так, отже, постать «Виїмки з  жерел»
— мініятюра повного московського видання перекладів античних 
авторів, що писали про Скитію й Кавказ — Scythica et Caucasica.4 
На тому тлі й зродилося зацікавлення Франка проблемами ранньої 
історії України, а в тому й Геродотовою Скиті сю, з якої поет пере
клав деякі розділи. Треба відмітити, що значна частина Геродотової 
Скитії в українському перекладі І. Франка являлася на той час най
більшим з  тодішніх наших перекладів скитського екскурсу Геродота. 
Щойно перед другою світовою війною вийшов повний переклад Ге
родотової Скитії на українську мову, зладжений нашим істориком 
сл. пам. Теофілем Кострубою.5 З найобширнішого античного джере
ла до ранньої історії України — Геродотової Скитії, що має 142 роз
діли, Грушевський узяв лише 18 розділів (!) до своїх «Виїмків з же
рел». Зате Франко помістив у перекладі в своїх «Причинках» 104, 
105, 106 розділи першої Книги Геродотової «Історії», де говориться 
рро напад скитів на Малу Азію, та 52 розділи з четвертої Книги, тоб
то великого «скитського екскурсу.

Характеристичною рисою Франкового перекладу являється саме 
те, що великий письменник і етнограф вибрав ті розділи Геродото
вої Скитії, де міститься етнографічний матеріял. Франковий вибір 
пішов по лінії загально прийнятого погляду в науці, яка вважала 
й по сьогоднішній день вважає, що етнографічний матеріял Геродо
тової Скитії є цінніший від історичного й географічного. Бо в проти- 
лежности до опису скитських звичаїв та способу життя сусідних 
племен, вартісних даних для студій над порівняльною етнографією, 
,що веде до певних етнологічних заключень, стоїть заплутана акція 
в історії походу Дарія проти скитів, представлена так Геродотом у 
наслідок його неповних відомостей про географічні дані східньої 
Европи. Тому, що вибрані як Грушевським до його «Виїмків з жерел», 
так і Франком до його «Причинків» поодинокі розділи Геродотової 
Скитії, говорять про різні зацікавлення авторів матеріялом скитсь
кого екскурсу, подаємо в паралельному зіставленні вибраний мате
ріял Грушевським і Франком, з чого деякі розділи є поміщені як у 
«Виїмках з жерел», так і в «Причинках».

«Виїмки з жерел» — М. Грушевського. «Причинки» — І. Франка.
Геродотова Скитія:

‘Розд. 1—12 (походження скитів). Розд. 1—
4, скити вертаються з Малої А зії та, подо
лавши рабів, опановують край. Розд. 5—7, пе
реказ про походження скитів скитської ре

3 М. Грушевський, Виїм ки з ж ерел до історії У крагни-Руси, до поло
вини  X I  в іка , у  Львові, 1895.

4 Scythica et Caucasica е veteribus scriptoribus Graecis et Latinis collegit et cum 
versione Rossica edidit V. LatySev (1890—1906).

5 Опис Скитії, з грецької мови переклав і пояснив Т. Коструба, вступ 
написав О. Домбровський, Львів, 1937.
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дакції. Розд. 8—10, переказ про походження  
скитів грецької редакції. Розд. 11—12, опові
дання про кіммерійців.

Розд. 17—21. Розд. 17—21.
Країна скитів і її племена: каліпіди, алідзони, сю ї
ти-орачі, скити-земледільні, скити-кочовики, царсь
кі скити, сусіди скитів.

Розд. 46—49 і 51—58. Розд. 46, народи над  
Понтом, серед яких вирізняються скити.
Розд. 47—49, Ріки Скиті!; Істер і його до
пливи. Розд. 51—58, Ріки Скитії: Тирас, Гі- 
паніс, Борістек, Пантікап, Гіпакир, Ґеррос, 
Танаїс.

Розд. 59—66. Розд. 59—66.
Релігія скитів і  воєнні звичаї: скитські боги, ж ер
тви (розд. 59—63) воєнні звичаї скитів (розд. 64—66).

Розд. 67—82. Скитські ворожбити {розд: 
67—69). Заключування союзів (розд. 70). По
хоронні обряди (розд. 71—73). Очищення, 
скитська парня (розд. 74—75). Відраза до чу
ж их звичаїв у скиггів (розд. 76—80 — історія 
про Анахарзіса та Скилєса). Кількість скитів 
(розд. 81). Що є цікаве в країні скитів (розд. 
82).

Розд. 70—73. Заключування союзів (розд. 70). По
хоронні обряди (розд.71—73).
Розд. 75. Очищення (скитська парня).

Як видно з нашого зіставлення вибраного матеріялу обома автора
ми — перекладчиками, Грушевський поминув зовсім цікаві в етно
графічному аспекті перекази про походження скитів як скитської, 
так і грецької редакції та третє комбіноване оповідання про етнічні 
рухи євразійської території й у зв’язку з тим напад скитів на кімме
рійців. Автор «Виїмків з жерел» починає щойно з 17 до 21 розд., де  
находиться опис країни скитів, а опісля, поминаючи гідрографічний 
опис, переходить до етнографічної частини» (релігія скитів, воєнні 
звичаї й в кінці заключування воєнних союзів та похорони у скитів 
і очищення — скитська купіль, чи парня). Грушевський далеко не 
зібрав усього етнографічного матеріялу Геродотової Скитії, не затор- 
куючи при тому зовсім історичної й географічної частини скитсько
го екскурсу. Мала кількість вибраного матеріялу з Геродотового тво
ру в «Виїмках з жерел» (всього 18 розд.!), поданого без якоїсь пляно- 
вости та річевого угрупування свідчить радше про випадковість, чим 
добре продуманий плян зібрання важливіших відомостей у тематич
ному впорядкуванні з античних джерел, а в тому й з  найобширні-
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того  й найбагатшого джерела — Геродотової Скитії. Очевидно, час 
опрацьовування «Виїмків» належав ще до початкових стадій науко
вого стажу пізнішого великого історика, що помітно навіть у першо
му виданні першого тому великого курсу «Історії», який треба було 
перевидати після кількох років, а те в свою чергу вимагало ще й тре
тього видання (1913). До речі, трете видання першого тому великого 
курсу «Історії» являється властиво дещо доповненим українським 
перевиданням праці «Кіевская Русь».6

Дещо відмінна справа з І. Франком, який помістив у своїх «При
чинках» розділи, де зібраний увесь етнографічний матеріял, що від
носиться до скитів, й деякі дані про країну скитів, розселення скитів 
і їхніх сусідів (неповне) та в кінці гідрографічні дані про Скитію. Пе
ред перекладом поодиноких розділів скитського екскурсу Геродота 
Франко помістив короткий вступ (передне слово), де признаєеться, 
що подає «дотичні уступи Геродотового оповідання в перекладі з ні
мецького перекладу бібліотеки Рекляма,7 порівнюючи в важнійших 
місцях німецький переклад із грецьким текстом Тойбнерівського ви
дання»8 (стор. 62). Не від речі буде завважити, що мова й стиль фран
кового перекладу є без сумніву кращі від перекладу в «Виїмках з 
жерел». Очевидно, Грушевський не міг конкурувати з Франком на 
відтинку літературної мови й стилю при перекладах. Зрештою пи
тання згаданих перекладів обох авторів у літературно-технічному 
аспекті належить до компетенцій мовознавця, а не історика.

Між Грушевським і Франком немає якихось суттєвих різниць від
носно проблеми антів. Починаючи свій розділ «Дещо про антів» 
ствердженням, що «На погляд Проф. Гр. (тобто Грушевського, О. Д.) 
антів треба вважати безпосередніми предками українського племени» 
(стор. 9), Франко ставить Грушевському закид методологічного харак
теру, а саме, що, виступаючи з новою теорією етнологічного характе
ру, наш історик не подав історії дослідів даного питання. Тому, мов
ляв, читач праць Грушевського не може зорієнтуватися як слід, що 
нового подає Грушевський від себе, а що перейняв від інших дослід
ників відносно антського питання. Тому Франко згадав про досліди 
над антським питанням у чеській науці та присвятив трохи уваги 
джерелам до історії антів, роблячи закид Грушевському, що він за 
мало опирається на джерелах. У своєму заключенні автор «Причин
ків» висказує погляд подібно як і Грушевський: «Що анти були слав’- 
янами, се, здається мені, не підлягає сумнівови» (стр. 21).

Виходячи з заложення, що на основі реляцій Прокопія їхню тери
торію в половині VI віку можна означити між устями Дністра й Ду
наю, та приймаючи майже напевно погляд, що перед т р і м  анти могли 
перебувати дальше на північ, отже десь на верхів'ях Дніпра, Франко

в М. Грушевський, К іевская Р усь , томъ первый, С— Петербургъ, 1911.
7 N. 2201—2203. Die Geschichte des Herodotos übersetzt von Friedrich Lange, neu- 

herausgcgeben von Dr. Otto Güthling, Erster Teil, Leipzig
8 Herodotos für den Schulgebraud?, erklärt von Dr. K. Abicht, Zweiter Band, Budi III 

und IV, Leipzig, 1862.



128 О Л Е К С А Н Д Е Р  Д О М Б Р О В С Ь К И Й

ставить собі питання, куди вони ділися у VIII—X вв. та висуває гіпо
тезу, оперту на опінії деяких московських дослідників (Гільфердінґ, 
Первольф, Іловайский), а за ними й нашого галицького ученого А. Пет- 
рушевича, що вятичів треба мабуть утотожнювати з якоюсь частиною 
антів (стр. 21—22). Грушевському відома гіпотеза виводжування імени 
вятичіїв від антського імени, але наш історик ставиться до неї скептич
но, кажучи, що «Взагалі слов’янство антського імени лишається -сум
нівним і всі проби зв’язати його з пізнішими слов’янськими іменами 
лишилися без результату. Виводили з нього ім’я вятичів (Гільфердінґ, 
Первольф, Іловайский)».9 Так отже в питанні анти — вятичі погляди 
Грушевського й Франка не сходяться. Також, згадуючи про Германа- 
ріха, Франко не квестіонує Германаріхової леґенди, до якої Грушев
ський поставився з повною неґацією. В даному випадку критичний 
змисл Грушевського як історика-ерудита бере рішучо верх над Фран
ком на відтинку історичних дослідів.

В одному з розділів своїх «Причинків» під наголовком «Придунай- 
ські скити в IV—XII вв.» Франко виявив незрозуміння скитського пи
тання, приймаючи пізніші джерельні вістки про «скитів» дослівно. 
Тим часом, як знаємо, назва «Скитія», «скити» аналогічно до назв 
«Сарматія», «сармати» задержалася аж до середньовіччя (назва «Сар- 
матія», «сармати» задержалася до пізного середньовіччя) радше в гео
графічному аспекті та культивуванні ранньоісторичної традиції, а та
кож і привички до вживання старих традиційних назв. При кінці XIX  
століття дехто з  наших дослідників, як напр. Партицький,10 старалися 
розв’язувати скитське питання зі «слов’янського становища», вияс
нюючи етимологічно саму назву «скити» від слова «скитатися» та тим 
самим виказуючи певну спорідненість між скитами й слов’янами. То 
було в часі, коли мовознавство було ще майже в пеленках і різні чу
жі й свої дослідники спекулювали на ньому, висуваючи різні диво
вижні «теорії».

Наприкінці «Причинків» находиться як додаток — коротка стаття 
п. н. «Сліди скитської традиції в історії та побуті українського наро
да», яка являється немов завершенням вище згаданих скитологічних 
«теорій», що від них не міг звільнитися цілковито навіть такий уче
ний і енциклопедист, як Франко — дитина своєї доби. І. Франко вва
жав, що в нашому народі залишилися деякі сліди скитської традиції, 
напр, спосіб ведення воєн таборами, практикований нашими козаками 
в війнах XVII ст., та варення кулеші на Гуцульщині в той спосіб, що 
до посуди наливали воду, окремо на ватрі розгрівали камінці, які від
так вкидали в посудину з водою. Вода скоро закипала від вкинених 
туди розпалених камінців, а на той кипяток засипуваїно тоді кулешу 
(тобто подібно, як Геродот описує скитську парню — IV, 73 і 75). По

9 М. Грушевський, Історія України-Руси, том І, Нью-Йорк, 1954 (3 вид.), 
стор. 173—4, примітка 6.

ю о. Партицький, Велика славянська держава, Львів, 1889. О. Пар
тицький, Старинна історія Галичини від VII в іку  пер . Х р . до року 110 по 
Хр., Львів, 1894.
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дібно мали люди варити при пранні білизну в Нагуєвичах та інших 
місцях. Звичайну випадковість Франко взяв за «сліди скитської тра
диції». Грушевський не підпав під впливи тої «школи», яка підходила 
до скитського питання «зі слов’янського становища», й це між іншим 
також характеризує його як талановитого історика з вродженим кри
тичним змислом дослідника-аналітика, що зумів піднестися понад пе
ресічний рівень історичних дослідів своєї доби.

Не від речі буде згадати ще про різниці в поглядах на ґенезу Київ
ської Держави (норманська й антинорманська теорія) Грушевського й 
Франка. Вправді це питання не належить уже до античної тематики 
та виходить поза рямці ранньої історії України, але посередньо воно є 
до певної міри пов’язане з нею, як це я виказую у своїй праці.11 В 
окремому, невеликому розділі «Норманська теорія» Франко закинув 
Грушевському, що він передчасно вважає норманську теорію спро
стованою і похованою. Франко став у обороні норманізму, повторюючи 
старі, промовляючі за норманською теорією аргументи, отже назви 
Дніпрових порогів у Константина Порфірородного, що мали б бути 
норманського походження, назви намісників і купців, підписані під 
договором Ігоря з  року 941, норманське походження династії Півден
ної Руси, як висловлюється він, та врешті характер династичної заґи 
норманського походження початкової частини найстарішого літопису 
аж до оповідання про хрещення Володимира. Вже в своєму «Очерку» 
з 190412 року Грушевський квестіонує концепцію норманського поход
ження назви Русь, а згодом забирає рішуче становище й досить ви
черпно спростовує як саму концепцію норманського походження тої 
назви, так і цілу теорію у третьому виданні першого тому свого об- 
ширного курсу «Історії», отже вже після виходу в світ «Причинків» 
Франка.

Можна припускати, що модна тоді на Заході, головно в німецькій 
науці, норманська теорія переконувала більше Франка, який був під 
переможними впливами течій західньої Европи, а в тому й за х ід н о 
європейської науки. Грушевський показався у даному випадку далеко 
більш самостійно думаючим дослідником (очевидно, на історичному 
відтинку), який, базуючися на концепції нової схеми історії України 
(у Грушевського називається «звичайна схема») з узглядненням пра- 
й ранньоісторичних коренів етноґенетичного процесу українського на
роду та його суспільно-політичного досвіду з ранньоісторичного жит
тя. Він видвигнув і захистив концепцію антинорманізму, тобто тезу, 
що ґенеза державної організації Київської Держави не була ділом чу
жим, імпортованим на русько-український ґрунт, а власного, локаль
ного походження. Тодішнє русько-українське суспільство, чи його 
більш громадсько-політично вироблена й свідома частина з досвідом

11 О. Домбровський, «Антинорманська теорія з перспективи ранньої 
історії України в М. Грушевського», Український Історик, 1966, ч. 1—2, 
стор. 52—61.

12 М. Грушевакій, Очеркгь исторіи украинскаго народа, С.—Петербургь, 
1904, стор. 15.
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ранньоісторичного життя та доби антів, спромоглося власними силами 
на вищі форми державної організації — без якихнебудь зовнішніх, 
отже норманських чинників. Бо, йдучи по лінії концепції Грушевсь
кого, видається менш правдоподібним, щоб суспільство з ранньоісто- 
ричною традицією давно-осілого, хліборобського життя, з певним до
свідом вищого економічного й культурного та племінно-громадсько- 
політичного життя, основаного на основах нехай і примітивнішого де
мократизму тодішньої доби — щоб таке суспільство запрошувало до 
себе авантюрницькі ватаги норман з автократичною настановою. Не 
можна не зацитувати слів Франка відносно методологічної сторінки 
праць Грушевського. Автор «Причинків» каже: «Автор кладе головну 
вагу на аналізування історичних явищ, але не має дару ґруповання 
історичних фактів, от-тим то при всій глубокій обдуман ости його пля- 
ну важні історичні події, а ще більше визначні історичні діячі тонуть 
у масі подробиць та розумовань. Звертаючи більшу увагу на відноси
ни, ніж на живіі особи, автор мусить скрізь заповняти прогалини істо
ричних відомостей своїми розумованнями та комбінаціями, іноді не 
зовсім щасливими» (стр. 56). В даному випадку не можна не признати 
Франкові рації.

Методологічна сторінка праць Грушевського включаючи його об- 
дшрний курс «Історії України-Руси» залишає багато до побажань. 
Його «Історія» — це, хоч як воно може на перший погляд парадоксаль
но звучить, історична синтеза . . .  аналітичного характеру. Зовсім інша 
справа підходу нашого історика до історичних постатей. Це вже пи
тання світоглядового порядку, випливаюче в даному випадку з його 
ідеологічних позицій народництва.

Як бачимо з винце наведеного, Франко поробив у  своїх «Причин
ках» деякі слушні завваги відносно праць Грушевського і виказав 
свою безсумнівну вартість як перекладчика деяких розділйв Геродото- 
вої Скитії в аспекті мови й стилю, але з другої сторони, як критик 
станув віч-начвіч з  істориком такої мірки, що автор «Історії України- 
Руси». Витончений змисл історичної критики, феноменальне вміння 
аналізувати історичний процес у цілости й його поодиноких фазах, 
подіях і фактах у подробицях, багатство й ясність історичної думки, 
реальна база дослідів у економічно-соціологічно-культурному аспекті 
й випливаючі з того вдалі концепції та незрівняний ґеній уміння 
охоплення величезного джерельного матеріялу й літератури предме
ту, впорядкування того матеріялу й дослідження — це прикмети ав
тора «Історії України-Руси».

Отже, Франко тут і там у подробицях має нераз рацію, але при 
конфронтації з  більшими проблемами й концепціями історичної науки 
далеко не додержує кроку Грушевському.13 Бо один був поет, пись
менник, літературознавець, а другий — історик величезного формату. 
Обидві ті великі постаті доповнювали одна одну на полі української 
науки під кінець XIX і на самому початку XX століття. Один — син

із О. Домбровський, «Відношення Івана Франка до проблеми античної 
історії, Записки НТШ, том 166 (Збірник на пошану І. Франка, 1957).
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східньої України, а другий — галицької України. В символічній кар
тині тих двох великих постатей обидві згадані частини української 
землі доповнювали себе в спільних змаганнях за Шевченкову «Сім’ю 
Вольну, Нову» й тому за словами Володимира Дорошенка «Іван Фран
ко і Михайло Грушевський тісно зв’язані між собою у праці для Ук
раїни, і їх .імена завжди стоятимуть поруч у пантеоні великих мужів 
нашої землі».14

14 В. Дорошенко, Іван Франко і М ихайло Груш евський, Мюнхен, 1962 
(В ід б и т а  з журналу «Сучасність», ч. 1—2, 1962), 35 стор.

Тут хочемо також згадти, що обширну працю про історичні праці Івана 
Франка та його критичні погляди на історичні праці М. Грушевського 
опрацював Любомир Винар в статті «Історичні праці Івана Франка», Збір
ник Української Літературної Газети за 1956», Мюнхеїн, 1957, стор. 48— 63.




