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ЛИСТУВАННЯ ІВАНА ЛИННИЧЕНКА 
ТА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Українська історіографія кінця XIX -  початку XX ст. розви
валась значною мірою під впливом В. Антоновича та його учнів. 
Протягом останнього десятиліття багато уваги науковці приділили, в 
тому числі і на сторінках “Українського історика” , вивченню взаємин 
між визначними постатями української історичної науки. Листування 
при цьому завжди відіграє свою унікальну ролю у з’ясуванні багатьох 
аспектів творчої лабораторії істориків, віднайденні невідомих раніше 
деталей тощо. Не залишились поза увагою дослідників і стосунки між 
М. Грушевським та І. Линниченком. Першими, у 1993 р., до наукового 
обігу було введено листи М. Грушевського1, які наступного року було 
опубліковано". Зберігаються вони у фонді № 150 Державного архіву 
Одеської області. В обох випадках автори неточно датували один із 
листів М. Грушевського111, а в останньому -  наявні палеографічні 
неточності. Завдяки пошуковій роботі І. Гирича було виявлено й листи 
І. Линниченка до М. Грушевського, які зберігаються у фонді № 1235 
Центрального державного історичного архіву в м. Києві і досі 
неопублікованіІУ. На нашу думку, немає потреби ще раз робити аналізу 
стосунків двох науковців -  це уже зроблено у статті О. Толочка. 
Зазначимо лише, що віднайдені листи І. Линниченка корелюються з 
уже відомими листами М. Грушевського. Гадаємо, що листування між 
ними не було активним, проте певною мірою воно зафіксувало основні

1 О.П. Толочко, “Дві не зовсім академічні дискусії (I.A. Лінниченко, Д.І. 
Багалій, М.С. Грушевський)”, Український археографічний щорічник, 1993, вип. 2, 
стор.98.

" В. Заруба, “Одеські матеріяли Михайла Грушевського”, Дзвін, 1994, стор.
114-115.

ш B.M. Хмарський, Л.Г. Білоусова, “М.С. Грушевський і одеські науковці”, 
Архіви України, 1996, № 1-3, стор.61-68.

,v Епістолярна спадщина Михайла Грушевського (Покажчик по фонду N9 1235 
уЦДІА України ум . Києві). Упорядник І. Гирич. Київ, 1996, стор.46.
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віхи у їх відносинах -  від намагань співпраці у середині 90-х років XIX 
ст. до назрівання розриву внаслідок розбіжностей у суспільно-полі
тичних поглядах у 1917 р.

Тексти листів передано мовою оригіналу, але з заміною 
застарілих літер і за сучасними правилами пунктуації. Непрочитані 
місця позначені трикрапкою в квадратних дужках; також в квадратних 
дужках подаються пропущені слова, закінчення, фрагменти недопи
саних слів і слова, правильність прочитання яких викликає сумнів 
(останні подані курсивом). Додаткові текстуальні примітки подаються 
в тексті в квадратних дужках, а коментарі -  наприкінці публікації.

№1
1894, грудень 12.

Многоуважаемый Михаил Сергеевич 
С 1-го генв.[аря] наступающего] года редакция Архе

ологических] Изв[естий] и Заметок изда[ющихся] Московским] 
Археологическим] Обществом] переходит ко мне и В.М. Ми
хайловскому1. Издание это вы вероятно знаете. Цель его -  давать 
своевременный отчет о деятельности как Московского] Архе
ологического], так и других археологических] и исторических] 
Обществ, сведения об археологических] исследованиях], раскопках, 
научн[ых] трудах по археологии, и так и д[алее]. Главное внимание 
конечно будет обращено на археологию России, затем на другие 
славянские] земли и сколько можно на общее движение в архе
ологической] науке (понимаемой довольно широко -  т.е. со вклю
чением [...] культуры и л[и]т[е]р[атур]ы). Такое издание может иметь 
успех только при содействии ему всевозможными сведениями воз
можно большим числом ученых.

Не найдете ли Вы возможным принять участие в Журнале 
сведениями по археологии Галиции? Участие это может выразиться 
как присылкою самостоятельных (небольшого размера, т.к. издание 
пока выходит лишь в размере 2-3 листов в месяц) статей т[ак] и 
присылкою вырезок из газет всего, касающегося археологии Галиции. 
Своим содействием Вы крайне обяжете новую редакцию.

Будьте здоровы.
Что у Вас нового и интересного по научной части, и как Вы 

устроились во Львове? и что читаете? (и это сведение нужно для 
Журнала, помимо того, что и меня лично очень интересует).

Адрес мой: Москва,
Смоленский бульвар,
Ружейный пер[еулок] д[ом] Байдакова

Ваш И.А. Линниченко
18 12/XII 94.



540 ВАДИМ ХМАРСЬКТИЙ

Вельмишановний Михайло Сергійович 
З 1-го січня наступного року редакція “Археологических 

известий и Заметок”, які видаються Московським Археологічним 
Товариством, переходить до мене та В.М. Михайловського1. Видання 
це Ви, вірогідно, знаєте. Мета його -  давати своєчасний звіт про 
діяльність як Московського Археологічного, так і інших археологічних 
та історичних Товариств, відомості про археологічні дослідження, 
розкопки, наукові праці по археології і так далі. Головну увагу, 
звичайно, буде звернено на археологію Росії, потім на інші слов’янські 
землі та, наскільки можливо, на загальний рух в археологічній науці 
(яка розуміється досить широко -  тобто із включенням [...] культури та 
літератури). Таке видання може мати успіх лише при сприянні йому 
різними відомостями найбільшої кількосте вчених.

Чи не знайдете Ви можливість взяти участь у Журналі 
відомостями з археології Галіції? Участь ця може являти собою як 
надіслання самостійних (невеликого розміру, т. як видання виходить 
лише у розмірі 2-3 аркушів на місяць) статтей, так і надісланням 
вирізок з газет про все, що стосується археології Галіції. Своїм 
сприянням Ви дуже зобов’яжете нову редакцію.

Бувайте здорові.
Що у Вас нового і цікавого у науковій ділянці, та як Ви 

влаштувалися у Львові? і що читаєте? (і це повідомлення потрібне для 
Журналу, поза тим, що і мене особисто дуже цікавить).

Адреса моя: Москва,
Смоленський бульвар,
Ружейний провулок будинок Байдакова

18 12/X II94.
Ваш I.A. Линниченко.

ЦЦІАК, ф.1235, оп. 1, спр.ЗОЗ, арк.390-392.

1 Мова йде про видання, редагуванням якого І. Линниченко займався 
протягом двох років до свого від’їзду до Одеси: «Археологические известия и заметки 
издаваемые Московским археологическим обществом под редакциею действительных 
членов И.А. Линниченка и В.М. Михайловского». Москва, 1895, т.ІІІ та «Архе
ологические известия и заметки издаваемые Московским археологическим обществом 
под редакциею действительных членов И.А. Линниченка и В.М. Михайловского 
(январь-март) и графини Уваровой (апрель-декабрь)». Москва, 1896, т.ІУ. Статтей або 
надходжень від М. Гру шевсько го там не знайдено.

№ 2
1894, грудень 31.

Многоуважаемый Иван Андреевич! 
«Археологическия известия» я знаю, издание очень полезное и 

нуждающееся в возможно многочисленном составе корреспондентов.
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Но я теперь так завален работою, что сколько нибудь энергичного 
содействия решительно не могу обещать. То, что будет само попа
даться под руку по части археологических новостей, с удовольствием 
буду сообщать.

Кроме университета, где имею 5 часов в неделю (сами знаете, 
что это значит!) читаю публичные лекции и имею много работы с 
«науковым товариществом» и его «Записками». Вы знаете это издание. 
В 1895 году оно должно будет выйти три раза, с тем, чтобы с 1896 
[года] превратиться в регулярный трехмесячник (в 1894 г. оно вышло 
два раза); кроме того, в 1895 г. решено выпустить том исторических] 
[слово написане згори -  В.Х.] материалов и том этнографического 
сборника, и впредь правильно вести эти издания. Для I т. «Джерел» 
предназначена коллекция люстраций 1564 г. Руского воеводства. Для I 
т. этнограф[ического] сборника -  галицкие песни про военную службу. 
В виду малой известности «Записок» у Вас не сочтете ли полезным 
обмениваться «Известиями» на «Записки»?

В Университете в зимнем семестре я читаю Историю Руси 3 ч. 
и Источники рус[ской] ист[ории] древнего периода [останні два слова 
написані згори -  В.Х.] 2 часа, в летнем -  Ист[орию] Руси 4 часа и 
«Вел[икий] Новгород» 1 ч. Ист[орию] Руси в этом году хочу довести 
до пол[овины] XIV в.

Устроился я в общем очень недурно. Львов довольно удобный 
и недорогой город, а а [так помилково написано в тексті -  В.Х.] 
здешний оклад, хоть не большой, для одинокого человека достаточен. 
На днях вернулся я из поездки в окрестности Коломыи, где прожил 
несколько дней в селе.

Из научных новостей -  если это только для Вас будет 
новостью, можно отметить, устройство истор[ико]-археол[огического] 
музея при магистрате; магистрат отпустил на это порядочную сумму и 
д-р Чоловский2 очень энергично занимается собиранием древностей.

Свежая новинка -  том актов Ставропигии изданный д-ром 
Мильковичем.

Прочее идет проторенным руслом.
Будьте здоровы! С совершенным уважением

М. Грушевский
31/ХІІ94. Кстати -  с Новым годом, с Новым счастьем.

Високоповажний Іван Андрійович!
“Археологическия известия” я знаю, видання дуже корисне і 

таке, що потребує можливо численнішого складу кореспондентів. Але 
я тепер так завалений працею, що скільки-небудь енергійного сприяння 
рішуче не можу обіцяти. Те, що буде саме попадатися під руку з 
ділянки археологічних новин, із задоволенням буду повідомляти.

Крім університету, де маю 5 годин на тиждень (самі знаєте, що
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це означає!) читаю публічні лекції і маю багато праці з “науковим 
товариством” і його “Записками”. Ви знаєте це видання. В 1895 році 
воно повинно вийти тричі, з тим, щоб з 1896 перетворитися в регу
лярний тримісячник (у 1894 р. воно вийшло двічі); крім того, в 1895 р. 
вирішено випустити том історичних матеріялів і том етнографічного 
збірника, і надалі правильно вести ці видання. Для І т. “Джерел” 
призначена колекція люстрацій 1564 р. Руського воєводства. Для І т. 
етнографічного збірника -  галицькі пісні про військову службу. Через 
малу поширеність “Записок” у Вас не чи не вважаєте корисним 
обмінюватися “Известиями” на “Записки”?

В Университеті в зимовому семестрі я читаю Історію Руси З 
години і Джерела руської історії стародавнього періоду 2 години, в 
літньому -  Історію Руси 4 години і “Великий Новгород” 1 г. Історію 
Руси в цьому році хочу довести до половини XIV в.

Влаштувався я в цілому дуже недурно. Львів досить зручне і 
недороге місто, а місцева платня, хоч і не велика, для одинокої людини 
достатня. На днях повернувся я з поїздки в околиці Коломиї, де прожив 
кілька днів у селі.

З наукових новин -  якщо це тільки для Вас буде новиною, 
можна відзначити влаштування історико-археологічного музею при 
магістраті; магістрат відпустив на це порядну суму і д-р Чоловський2 
дуже енергійно займається збиранням старожитностей.

Свіжа новинка -  том актів Ставропігії виданий д-ром Міль- 
ковичем.

Інше йде протореним руслом.
Бувайте здорові! З найповнішою повагою

М. Грушевський
31/XII94. До речі -  з Новим роком, з Новим щастям.

Державний архів Одеської області, ф.153, оп.1, спр.285, арк.1-2.

2 Чоловський Олександер -  архіваріус Львівського міського архіву, історик, 
автор праць з історії Галичини доби середньовіччя.

№3
1900, травня 9 (22).

Многоуважаемый Иван Андреевич!
Я в настоящее время пишу историю Галичины в 1 пол. XIV 

в[ека] (для Історії України-Руси, III). Не знаю, появилась ли в печати 
Ваша статья о работе Режобка3, но в виду того, что на нее были уже 
ссылки в печати, мне во всяком случае хотелось бы принять и ее в 
соображение. Не могли ли бы Вы прислать хотя бы оттиск ея или хоть 
корректурные листы? В последнем случае я возвратил бы их чрез
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неделю [підкреслено автором -  В.Х.] по получении с благодарностью.
С совершенным почтением

М. Грушевский
1900. 9/22/V. ул. Домбровского 6

Мой поклон А.И. Маркевичу4.
За оттиск Вашей статьи о XI5 съезде очень благодарен.

Вельмишановний Іван Андрійович!
Я в цей час пишу історію Галичини в 1 пол. XIV віку (для 

Історії України-Руси, III). Не знаю, чи з’явилася друком Ваша стаття 
про роботу Режобка3, але через те, що на неї були вже посилання в 
пресі, мені в усякому випадку хотілося б прийняти і її до уваги. Чи не 
могли б Ви прислати хоча б відбитку її чи хоч коректурні аркуші? В 
останньому випадку я повернув би їх через тиждень по отриманні з 
вдячністю.

З повною повагою
М. Грушевсысий

1900. 9/22/V. вул. Домбровського 6 
Мій уклін А.І. Маркевичу4.
За відбитку Вашої статті про XI5 з’їзд дуже вдячний.

Державний архів Одеської області, ф.153,оп.1, спр.254, арк.1-2.

3 Режабек Я. (Reabek Jan) -  професор Празької торгівельної академії, автор 
праці «Jiri II pośledni knie veSkere Male Rusi», опублікованій у виданні «asopis Musea 
Kralovstvi eskeho» (1883. Ronik LVII. S.120-141, 194-218).

4 Маркевич Олексій -  історик, професор Новоросійського університету (1889- 
1895). О. Маркевич активно листувався з М. Грушевським. В одному з листів, 15 квітня 
1897 p., він радив залучити І. Линниченка до діяльності Наукового товариства ім. 
Шевченка: «Не дурно было бы Вам привлечь к участию в записках И.А. Линниченка. 
Он хоть и ленив и в особенности страдает отсутствием воли, но человек знающий, а 
рецензии пишет совсем недурно» (ЦЩАК, ф.1235, оп.1, спр.628, арк.24).

5 Мова йде про XI археологічний з'їзд, що відбувся 1899 р. у Києві.

№4
1900, травня 12.

Многоуважаемый Михаил Александрович6 
Посылаю Вам статью о Р-[ежаб]ке. Можете держать ее, 

сколько хотите, но только, по миновании надобности, пришлите, т.к. у 
меня только два экземпляра], да и то это те совершенно случайные. 
Ак[адемия] Наук обратилась ко мне с предложением выпустить 
наконец рецензию в свет и с вопросом, не желаю ли я сделать какие 
добавления. Это меня очень затрудняет -  статья написана 16 л[ет] 
т[ому] назад, и ее следовало бы совершенно переработать т.к. в
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наст[оящем] виде она уже з[а]старела7. Но в данное время я очень 
устал, и летом хочу отдохнуть.

В Р[усской] Исторической] библиотеке] Вашей появился 
перевод моей диссертации «Черты etc.»8. Мне как автору, очень было 
бы приятно иметь экземпляр] перевода.

А.И. [Маркевич] летом едет за границу.
Будьте здоровы.

Ваш И.А. Линниченко
1912 00

V

Вельмишановний Михайло Олександрович6 
Посилаю Вам статтю про Р-[ежаб]ка. Можете тримати її, 

скільки бажаєте, але тільки, як промине потреба, пришліть, так як у 
мене тільки два екземпляра, та і те -  це цілком випадкові. Академія 
Наук звернулася до мене з пропозицією випустити нарешті рецензію в 
світ і з питанням, чи не бажав би я зробити якісь додатки. Це мене 
дуже утруднює -  стаття написана 16 років тому, і її треба було б зовсім 
переробити, так як в теперішньому вигляді вона вже застаріла7. Але в 
цей час я дуже втомився, і літом хочу відпочити.

В Руській Історичній бібліотеці Вашій появився переклад моєї 
дисертації “Черты etc.”8. Мені як автору дуже було б приємно мати 
примірник перекладу.

А.І. [Маркевич] літом їде за кордон.
Бувайте здорові.

Ваш I.A. Линниченко
19 12 00

V

ЦЦІАК, ф.1235, оп.1, спр.873, ч.І, арк.293-294.

6 Помилка не є випадковою, адже повторюється і у наступному листі. Навіть 
через 17 років, полемізуючі з М. Гру шевським щодо питань суспільно-політичної 
перспективи України, він припустився у назві своєї брошури тієї ж помилки -  «Мало- 
русский вопрос и автономия Малороссии. Открытое письмо проф. М.А. Грушевскому» 
(Петроград-Одесса, 1917,40 с.).

7 Врешті-решт I. Линниченко переробив стару статтю, а потім і долучив нову. 
Обидві були опубліковані у збірці «Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси. Сборник 
материалов и исследований. Издание императорской Академии Наук» (СПб., 1907, V, 
IV, 335 с.). Перша мала назву «Замечания на статью проф. И. Режабка и дополнения к 
ним» (с.81-112), а друга -  «Дополнительные заметки» (с.206-209).

8 Працю I. Линниченка «Черты из истории сословий в Юго-Западной 
(Галицкой) Руси Х1У-ХУ вв.» (Москва, 1884) у перекладі М. Павлика та під назвою 
“Суспільні верстви Галицької Русі ХІУ-ХУст.” було опубліковано у сьомому томі 
Руської історичної бібліотеки (1899).
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№5
1900, листопада 23.

Многоуважаемый Михаил Александрович!
Мне, по-видимому, едва ли удастся отвертеться от необхо

димости переделать мои замечания] на Режабка -  из Ак[адемии наук] 
меня продолжают бомбардировать. Я просил времени, и походом Вы 
писали мне, что дали [С.ЛВ-му] список всего, вышедшего после статьи 
Р-[ежаб]ка. Нет ли у Вас копии этого списка? Я сам мог [кое-что] 
пропустить.

Если Вам не в особенный труд, то будьте добры, вышлите мне 
такую копию. Я думаю, было бы очень полезно приложить к изданию 
не часть [...] [Ю.Б-а]9, но и свести в одно все документы, разбросанные 
по разным изданиям -  их немного, а для будущих исследователей это 
большое облегчение. Документ -  это [б.ч.] внятные отрывки из 
летописи, он [...] самому себе, а отрывок летописи ad hoc часто не 
понятен без контекста. В скором времени надеюсь напечатать в 
Зап[исках] Од[есского] общ[ества] ист[ории] и др[евностей] заметки (с 
рисунками) [...] надписей на хвойко-трипольских сосудах и орнамен
тированных костей мамонта (с Кирим-горы)10.

Всего доброго Вам. И. Линниченко
19 23 00 

XI [...]

Вельмишановний Михайло Олександрович!
Мені, напевне, ледве чи вдасться відкрутитися від необхідності 

переробити мої зауваги на Режабка -  із Академії наук мене 
продовжують бомбардувати. Я просив часу, і походом Ви писали мені, 
що дали [С.Л.В-му] список всього, що вийшло після статті Режабка. Чи 
немає у Вас копії цього списку? Я сам міг [дещо -  В.Х.] пропустити.

Якщо Вас не утруднить, то будьте добрі, вишліть мені таку 
копію. Я думаю, було б дуже корисно прикласти до видання не частину 
[...] [Ю.Б-а]9, але й звести в одне всі документи, розкидані по різним 
виданням -  їх небагато, а для майбутніх дослідників це велике 
полегшення. Документ -  це [б.ч.] розбірливі уривки з літопису, він [...] 
самому собі, а уривок літопису ad hoc часто не зрозумілий без 
контексту. В скорому часі сподіваюся надрукувати в Записках Одесь
кого товариства історії і старожитностей замітки (з малюнками) [...] 
написів на хвойко-трипільських посудинах і орнаментованих кісток 
мамонта (з Кірім-гори)10.

Всього доброго Вам. І. Линниченко
19 23 00 

XI [...]

ЦДІАК України, ф. 1235, on. 1, спр. 873, арк. 305-307.
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9 Ймовірно йдеться про грамоти князя Юрія-Болеслава.
10 У XXIII томі (1901) «Записок» Одеського товариства історії та старо- 

житностей були опубліковані статті І. Линниченка «Сосуды со знаками -  из находок на 
площадках Трипольской культуры» (с. 199-202) (у співавторстві з В. Хвойкою) та 
«Находки орнаментированных костей мамонта» (с.203-206).

№6
1917, лютого 28.
28.11.917.

Многоуважаемый Иван Андреевич!
Мне передали из ред[акции] Украинской жизни письмо Ваше. 

Искренно благодарен за память и привет и за присланные книги и 
брошури. Чествования 50-летия моей жизни не было -  собственно эти 
ведь не повод, а просто земляки воспользовались сею оказиею, чтобы 
сказать мне несколько теплых слов в такое тяжелое время. Научный 
свой юбилей, 25 лет со времени появления моей маленькой работы о 
замках11, я отпраздновал в стенах лукьяновской тюрьмы.

Свою деятельность однако не считаю, как Вы выражаетесь, 
«неэкономною затратою сил». И не согласен с Вами, чтобы [Останні 
дві літери закреслено -  В.Х.] в ней было что-нибудь противоречащее 
«соединению усилий для одного большого дела». Я всегда был того 
убеждения, и сейчас остался при нем, что это большое дело требует 
разрешения национального вопроса и такой постановки, которое бы 
неразрывно связало утверждение свободного строя с обеспечением 
[підкреслену упорядником частину слова було написано згори, 
спочатку було слово “созданием” -  В.Х.] нестесненного развития 
народной жизни всех национальностей России. Культурное [після 
цього слова закреслено “же” -  В.Х.], общественное и экономическое 
развитие Украины возможно лишь на народном ее основании.

Я живу сейчас под гласным надзором, что лишает меня 
возможности чтения лекций, публичных выступлений и т.п. Остаются 
лишь литературные и научные занятия, да и те до крайности затруд
нены, так как библиотека и [після цього слова закреслено якась літера
-  В.Х.] материалы мои остались во Львове, а [після цього слова 
закреслено якісь три літери -  В.Х.] вынужденные перекочевки 
которым, я не знаю уже сколько раз подвергся за эти три года, создали 
крайне тягостныя условия и жизни, не только что занятий. Однако я 
сделал все усилия, чтобы закончить VIII том прерванный войною и 
теперь печатаю 3-ю (заключительную) часть его, доводящую эту 
историю до Лета [слово написано згори замість закресленого “весни”
-  В.Х.] 1650 г.12 Немедленно по окончании печатания я вышлю ея Вам.

6.ІІІ.
Я задержал письмо в виду нахлынувших событий оторвавших 

и меня от письменного стола13. Встает заря новой жизни и над нашей
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общей родиной. Надеюсь встретиться с Вами на общей почве ея 
культурного устроения.

Дай Бог! Ваш М. Грушевский

Вельмишановний Іван Андрійович!
Мені передали з редакції Украинской жизни лист Ваш. Щиро 

вдячний за за пам’ять и привіт і за надіслані книги та брошури. 
Ушановування 50-ліття мого життя не було -  власне ці ж не привід, а 
просто земляки скористалися цією оказією, щоб сказати мені кілька 
теплих слів у такий тяжкий час. Науковий свій ювілей, 25 років від 
часу появи моєї маленької праці про замки11, я відсвяткував у стінах 
лук’янівської тюрми.

Свою діяльність однак не вважаю, як Ви висловлюєтеся, 
“неекономною витратою сил”. І не погоджуюся з Вами, щоб в ній було 
що-небудь, що суперечить “ поєднанню зусиль для однієї великої 
справи” . Я завжди був того переконання, і тепер залишився при ньому, 
що ця велика справа потребує розв’язання національного питання і 
такої постановки, яке б нерозривно пов’язало утвердження вільного 
ладу із забезпеченням не притисненого розвитку народного життя всіх 
національностей Росії. Культурний, громадський і економічний 
розвиток України можливий лише на народній її основі.

Я живу тепер під гласним наглядом, що позбавляє мене 
можливосте читання лекцій, публічних виступів і т.п. Залишаються 
лише літературні і наукові заняття, та й ті до крайності утруднені, так 
як бібліотека і матеріали мої залишилися у Львові, а вимушені 
переїзди, яким, я не знаю вже скільки разів підпадав за ці три роки, 
створили вельми тяжкі умови і життя, не тільки занять. Однак я доклав 
всіх зусиль, щоб закінчити VIII том, перерваний війною і тепер друкую 
3-ю (заключну) частину його, що доводить цю історію до літа 1650 р.12. 
Не гаючи часу по закінченні друку я вишлю її Вам.

6.ІІІ.
Я затримав лист через навал подій, які відірвали мене від 

письмового столу13. Постає зоря нового життя і над нашою спільною 
батьківщиною. Сподіваюся зустрітися з Вами на спільному ґрунті її 
культурної розбудови.

Дай Бог! Ваш М. Грушевський

Державний архів Одеської області, ф.153, оп.1, спр.285, арк.3-4.

11 Йдеться про працю М. Грушевського «Южнорусские господарские замки в 
половине XVI века. Историко-статистический очерк», опубліковану 1890 року в 
«Университетских известиях» (№2).

12 Третя частина восьмого тому -  “ Хмельниччина в розцвіті (1648-1650)” все 
ж закінчується подіями весни 1650 року. Див. Історія України-Руси: ВІЇ т., 12 кн., т.8, 
Київ: Наукова думка, 1995, 856 с.

13 Мова йде про події Лютневої революції.


