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ОЛЕКСАНДЕР ГРУШЕВСЬКИЙ ТА СТАНОВЛЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКИ І ВИЩОЇ ШКОЛИ 

НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Кінець XIX -  початок XX ст. для української культури -  
найплідніша пора: саме на цей час припадає активний процес 
формування української національної інтелігенції -  і мистецької, і 
наукової. Цей процес зумовлювався якісними змінами у суспільно- 
політичному житті українського народу, які супроводжувалися змінами 
у його громадянській та національній самосвідомості.

Як слушно зауважує М. Жулинський, “протягом багатьох 
століть український народ не мав повної можливосте розвивати свою 
культуру, включати її в систему світового культурного процесу та 
обміну, а внаслідок цього -  виробити національний комплексний 
культурно-естетичний код”1. Саме вироблення оцього “національного 
культурно-естетичного коду” і стало завданням української інтеліген
ції, якій довелося жити і працювати на межі століть.

Історія інтелігенції -  це, як відомо, історія народу у найвищих 
проявах, оскільки саме інтелігенція акумулює в собі історико- 
культурний досвід народу, його мораль та соціяльно-психологічні 
риси. Але й у середовищі інтелігенції необхідні свої проводирі, які 
накреслюють завдання і силою свого авторитету можуть згуртувати 
навколо себе цвіт нації для реалізації цих завдань. Одним із таких 
проводирів наприкінці XIX ст. для української інтелігенції став 
Михайло Грушевський, видатна особистість на тлі українського 
суспільства того часу, вчений енциклопедичних знань, який став 
справжнім Будівничим нації. Але, крім особистого внеску у розвиток 
української культури та суспільної думки, М. Грушевському належить 
ще одна велика заслуга -  він виховав цілу когорту визначних 
українських учених і політиків, культурних і громадських діячів, які

1 М. Жулинський, “Від традицій XIX століття до ранніх пошуків XX та Іван 
Франко”, Сучасність, 1991, № 5, стор. 19.
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підтримували його у всіх починаннях, докладали всіх зусиль для 
продовження його праці. У числі цих товаришів, учнів та послідовників 
був і молодший брат М. Грушевського -  Олександер Грушевський 
(1877 -  1943?). Як зауважує російський дослідник С. Михальченко, 
“доля О. Грушевського достатньо драматична. Він сам був талано
витим дослідником, але все життя перебував у тіні свого великого 
брата”2. Дійсно, ці два визначні представники відомої родини дуже 
нерівнозначно представлені в українській історіографії. Михайло 
Грушевський постійно перебував у полі зору дослідників українського 
суспільного та культурного життя кінця XIX -  початку XX ст. (у 
всякому разі, з кінця 80-х років XX ст.), а от Олександра Грушевського 
згадують дуже побіжно.

Наймолодшого брата дуже любили в родині. Олександер був 
останньою дитиною в сім’ї Сергія та Глафіри Грушевських, а най
молодших, як відомо, люблять найдужче. Його навіть племінники (діти 
сестри -  Ганни Грушевської-Шамрай) ніжно називали “Сашенькою”. У 
листі племінниці Ольги читаємо: “А свята без Вас зовсім не схожі на 
свята...”3. Це справді так -  О. Грушевський був людиною дуже лагідної 
вдачі, а крім того -  непересічною особистістю. Його спадщина вражає 
широтою зацікавлень: він брав активну участь у суспільному житті, 
багато зробив для розбудови української науки та освіти, але, мусимо 
це визнати, не досяг величі свого брата. М. Грушевський вже мав ім’я і 
великий авторитет у науці далеко за межами України у той час, коли О. 
Грушевський лише розпочинав свою кар’єру. Людині з таким 
прізвищем важко заіубитися у середовищі науковців, але і вимоги до 
такої людини ставляться дуже високі.

Народився О. Грушевський у м. Ставрополі. Після закінчення 
Владикавказької клясичної гімназії вступив до Київського універ
ситету, як і М. Грушевський -  на історико-філологічний факультет. О. 
Гру шевському пощастило бути одним із останніх учнів В. Антоновича, 
але, як стверджують деякі дослідники4, наукові зацікавлення О. Гру
шевського на момент вступу до університету вже були цілком сфор
мовані братом. Підтвердження цього знаходимо в епістолярній спад
щині вченого.

Брати почали листуватися, коли Олександру було лише сім 
років і українською мовою він володів дуже слабко (цей факт неабияк 
засмучував старшого брата). Саме у листах М. Грушевський радить

2 С.И. Михальченко. Киевская школа в российской историографии (В.Б. Анто
нович, М.В. Довнар-Заполъский и их ученики). Москва-Брянск, 1997, стор. 193.

3 Бібліографічні виписки з історії літератури та ін. ЦЩАУ у Києві, ф. 1235, оп. 
1, спр. 1147, арк. 10-34.

4 М. Жулинський, “Від традицій XIX століття до ранніх пошуків XX та Іван 
Франко”..., стор. 19-27; І. Гирич, В. Гирич. “Листи Михайла Грушевського до 
Олександра Грушевського (До проблеми взаємин двох братів)”, Український Історик, 
1991-1992, т. 28-29, стор. 416-431.
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братові, які книги слід прочитати, більше того, від Олександра 
вимагався письмовий звіт з висновками після прочитання. Отже, у нас є 
можливість простежити, яка лектура вплинула на формування 
світогляду вченого, якою була роль М. Грушевського у цьому процесі. 
Можемо сміливо стверджувати, що останній цілеспрямовано готував 
собі сподвижника й однодумця -  у пропонованій літературі помітно 
переважали історичні твори та клясична художня література -  
українська, російська та зарубіжна, а також періодика. Справді, М. 
Грушевський мав вирішальний вплив на вибір фаху Олександра, вплив 
тривалий і послідовний; до 1895 року (час вступу до Київського 
університету) молодший Грушевський був уже цілком сформованим 
дослідником із визначеним колом наукових зацікавлень і напрямків, у 
яких хотів працювати.

Це неабияк тішило М. Грушевського, бо вже багато років він 
плекав надію на співпрацю з братом. Відомості про це знаходимо в 
одному з найраніших недатованих листів до брата: “Це справджуються 
мої бажання гарячі, дякую Богові милосердному і молюся йому, щоб 
був ти мені братом не тільки по плоті, а й по духу, щоб довелося укупі 
на одній ниві працювати”5. Взявши до уваги ці рядки листа та й 
урахувавши той факт, що саме під пильним керівництвом М. 
Грушевського Олександер три роки готувався до вступу в університет, 
можемо твердити, що В. Антонович лише довершив справу форму
вання науковця, розпочату багатьма роками раніше.

В архіві О. Грушевського знаходимо його літературні спроби -  
поезії та прозові речі. У поезії вповні виявилася мрійлива натура О. 
Грушевського-лірика. Ліричність душі цієї людини відзначали і дослід
ники епістолярію М. Грушевського - 1. Гирич та В. Гирич6, та й сучас
ники не раз вказували на цю рису вдачі вченого. У цих поезіях ще 
помітні сліди учнівства, які ховаються за молодечим запалом, роман
тичним світобаченням, замилуванням почуттями, які бринять у кож
ному рядку. За тематикою більшість поетичних творів О. Грушевського
-  замальовки, сповнені любови до світу, до природи, до життя. Є також 
інтимна лірика (більшість творів цієї тематичної групи присвячено 
майбутній дружині вченого -  Ользі Парфиненко). Серед прозових 
речей -  оповідання російською мовою, у яких автор здебільшого викла
дає спогади свого дитинства, передає атмосферу щасливої сім’ї, у бар
вистих фарбах змальовує природу Кавказу. Більшість творів датується 
1899-1901 роками, більша їх частина написана українською мовою.

На жаль, літературна спадщина О. Грушевського збереглася 
лише у рукописах, та й не цілком, в архіві є багато неповних текстів без

5 Листи М. Грушевського до О. Грушевського, ЦДІАУ в Києві, ф. 1235, спр. 
1285, оп. 1, арк. 26-35.

6 1. Гирич, В. Гирич. “Листи Михайла Грушевського до Олександра Грушев
ського..., стор. 416-431.
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заголовків (понад 150 сторінок). Як довідуємося з листів дружини О. 
Грушевського, вчений не надавав особливого значення своїм 
літературним спробам, але часом згадував про них, обіцяв дружині 
впорядкувати і допрацювати їх, збирався написати роман. Шкода, що 
не знаходимо в М. Грушевського вражень про ці літературні спроби 
брата, не вдалося знайти згадок про них і в періодиці того часу. 
Ймовірно, ці твори так і не були опубліковані, а може, коли автор 
познайомився з кращими здобутками світового письменства, ці майже 
дитячі ще спроби пера видалися не вартими уваги.

О. Грушевському було легко ввійти у коло української інте
лігенції Києва, яка була чудово ознайомлена з бурхливою діяльністю 
його брата в Галичині (у цей час М. Грушевський вів активну 
громадську та наукову роботу в НТШ у Львові), та й М. Грушевському 
було зручно підтримувати стосунки з чільними діячами науки та 
культури у Києві (О. Кониським, В. Антоновичем, Є. Тимченком та ін.) 
через брата. З’явилася довірена людина, яка відверто й неупереджено 
могла розповісти в деталях про стан справ у середовищі київської 
інтелігенції.

Без сумніву, усі ці фактори якнайсприятливіше позначилися на 
формуванні особистости О. Грушевського, адже доля йому дарувала 
можливість перебувати у колі наукової та мистецької еліти свого часу. 
Брати весь час підтримували тісні зв’язки: як тільки Олександер 
оселився у Києві, М. Грушевський залучив його до співпраці у 
Львівському НТШ та до видання “Записок НТШ” (спочатку це було 
рецензування та огляд періодики). О. Грушевський багато працював і 
для Українського наукового товариства у Києві; у листі М. Грушев
ського до О. Кониського від 31 березня 1898 р. з цього приводу 
читаємо: “Якби справа пересилки ... мусіла зійти ні на кого тільки на 
мого брата, то се трудно, бо він і без того робить занадто ґречностей 
для Товариства [мається на увазі Українське наукове товариство в 
Києві. -  І.К.\9 щоби ще і се на нього складати”7. Паралельно із спів
працею у “Записках НТШ” О. Грушевський закінчував здобувати 
освіту в Києві, вдосконалював свої знання у музеях та бібліотеках 
Австрії, Німеччини, Росії, кілька разів приїздив до Львова відвідати 
брата.

Розпочалися роки напруженої праці для О. Грушевського -  він 
пише магістерську дисертацію та плекає надію залишитися у Київ
ському університеті на викладацькій роботі, але професорство у Києві 
для рідного брата небезпечного “мазепинця” було неможливим -  у 
такій справі авторитет М. Грушевського не допомагав, а шкодив.

У газеті “Громадська думка” (1906 р., № 42) знаходимо

7 Листування Михайла Грушевського. Серія: Епістолярні джерела
грушевськознавства. Т.1. Ред. Л. Винар, упор. Г. Бурлака, Київ, Нью-Йорк, Париж, 
Львів, Торонто, 1997, стор.71.
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“Програму викладів проф. О. Грушевського по історії української 
літератури XIX в.”. Ці публічні лекції організувало Історичне 
товариство Нестора-літописця при Київському університеті, присвячені 
вони були загальній українській історії та літературі. За твердженням 
редакції, до О. Грушевського записалася найбільша кількість слухачів 
(лекції були платні) -  а це говорить про авторитет науковця, його хист 
педагога і лектора, який вміє зацікавити аудиторію.

Матеріяли цих лекцій з історії української літератури О. 
Грушевський впорядкував і впродовж 1907-1908 рр. друкував у 
“Літературно-науковому віснику”, а 1909 р. видав окремою книгою під 
назвою “Сьогочасне українське письменство у його типових 
представниках”. Це була перша ґрунтовна праця О. Грушевського- 
літературознавця, і, як зазначає один із рецензентів, “хоча і носить вона 
сліди ще маловиробленого пера..., проте становить корисний вклад в 
нашу бідну загальними оглядами літературу”8. Втративши надію на 
викладацьку діяльність у Києві, О. Грушевський приступає до 
педагогічної та наукової роботи у Новоросійському (Одеському) 
університеті на посаді приват-доцента -  викладає історію України та 
історію української літератури.

Кожний новий спалах відродження українського суспільно- 
політичного і духовного життя відзначається загостренням питання 
розвитку національної мови. Це питання особливо яскраво показує 
тісний вузол проблем, який віками існує у суспільстві, за влучним 
висловом О. Сербенської, “як болісний симптом затяжної хвороби 
національного організму”9. З особливою гостротою ці питання постали 
на початку XX ст. З цього приводу є дуже цікавий факт -  саме О. 
Грушевський був першим професором вищої школи, який наважився в 
умовах царської Росії вести лекції українською мовою. Це відбувалося 
у Новоросійському університеті, і відомості про цю визначну в історії 
української культури подію знаходимо у принагідних згадках деяких 
його сучасників, а також пізніших дослідників українського 
суспільного життя початку XX ст. -  О. Гермайзе, Д. Дорошенка, В. 
Дорошенка, С. Михальченка, Н. Полонської-Василенко та ін. Як пише 
О. Грушевський, “розуміється, що всі українські надії та пляни 
викликали у російських діячів недовір’є, ворожнечу або глум, в зв’язку 
з поглядами людини. Се була велика гама відтінків, і мені прийшлося 
добре познайомитися з сими відтінками, коли я в Одеському уні
верситеті почав перші в Росії університетські виклади на українській

8 В. Дорошенко, “Нові книжки по історії української літератури”. В кн.: В. 
Дорошенко. Житте і слово. Статті на літературно-громадські теми, Львів-Київ, 
1928, стор.160.

9 О. Сербенська, “Формування і розвиток української наукової термінології*”, 
Наукове товариство імені Т. Шевченка і українське національне відродження, Львів, 
1992,стор. 141.
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мові”10. Перша лекція відбулася дуже урочисто 19 березня 1907 р. за 
згодою ради професорів Новоросійського університету в присутності 
багатьох викладачів.

Знаходимо відомості і про те, що ці лекції користувалися 
популярністю, студентство зустріло виклади українською мовою з 
великим захопленням. “Нема де поставити додаткових стільців, казав 
смотритель університетського будинку, а декан фон-Штерн вислов
лював поки що задоволеннє, що студенти так зацікавилися... (він ще не 
передчував, що йому, як деканови, через рік буде висловлено за сю 
справу з українськими викладами догану від міністерства)”11, -  так 
згадує сам О. Грушевсысий про ці події. Справді, через рік відомості 
про таку зухвалість дійшли до Міністерства освіти і декану факультету 
було оголошено сувору догану, а викладачеві запропоновано негайно 
перейти на “единый общегосударственный язык”. Справа на тому не 
скінчилася -  сувору догану було оголошено й О. Грушевському, а 
також заборонено читати у південних університетах. Отже, науковець 
змушений був залишити Одесу: “Прийшлося пакувати книжки та 
посилати портьє готелю “Пассаж” за білетом на городську станцію”12.

Як слушно зазначав В. Дорошенко, “але й коротке існування 
українських катедр відіграло велику освідомляючу ролю: з одного боку 
рух за ними спричинився до значного поширення національної 
свідомосте серед широких верств українського громадянства, з другого
-  допоміг українському студентству об’єднатися й зорганізуватися на 
загальноукраїнській справі”13.

На цей період припадає найактивніша наукова та громадська 
активність О. Грушевського. Переїхавши 1908 р. до Москви, вчений не 
пориває зі своїми зацікавленнями у царині української історії, навпаки, 
саме у багатих московських архівах розшукує він цікаві матеріяли для 
подальших досліджень. Коли петербурзька студентська громада довіда
лася про переїзд О. Грушевського до Москви, надійшли запрошення з 
Петербурга, і, як свідчить О. Грушевська, 1910 р. подружжя переїхало 
до столиці14. Вчений отримує можливість працювати і друкувати ре
зультати своїх досліджень: знаходимо його праці у “Журнале Мини
стерства Народного Просвещения”, “Украинской жизни”, “Известиях 
отделения русского языка и словесности” та ін., саме він надсилав до 
львівських “Записок НТШ” огляди провідних петербурзьких часописів: 
“Известий Императорской Археологической Комиссии”, “Вестника 
Европы”, “Исторического вестника”, “Русской старины”, “Русского

10 О. Грушевський, “Український народний університет”, Літературно- 
науковий Вістник, 1917, т. 68, стор. 321.

11 Там же.
12 Там же, стор.322.
13 В. Дорошенко, Українство в Росії. Новійші часи, Відень, 1917, стор.73.
14 О. Грушевська, Curriculum vitae. ЦЩАУ в Києві, ф. 1235, on. 1, спр. 1371,3 арк.
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архива”, “Русского вестника” та ін.
О. Грушевський постійно пропагує у петербурзьких виданнях 

українську культуру, виступає з літературознавчими розвідками. Поряд 
із лекційними викладами веде семінари, організовує український 
студентський гурток (таку ж роботу він проводив у Одесі та Москві). 
За підтримкою петербурзької української громади О. Грушевський 
1914 р. підготував і видав збірник літературно-критичних праць, при
свячений 100-річчю від дня народження Т. Шевченка -  “Шевчен
ківський збірник”, який повинен був стати періодичним виданням, але 
через низку суспільно-політичних обставин вийшов лише перший том. 
Це видання стало справді видатним явищем і в житті петербурзької 
громади, і для всього українства, а тому отримало належний резонанс в 
українській періодиці того часу15.

Російські вчені були подивовані активною діяльністю О. 
Грушевського на благо української науки. Як зазначається в одній зі 
статтей (підписана “Вол. Я.”) часопису “Украинская жизнь”: “...за 
останні роки зустрічаємо багато досліджень українських вчених на 
українські теми, ...звичайно, дуже великої кількості робіт від україн
ських вчених не слід вимагати, адже у них є своє насущне завдання -  
розвивати українську науку в українських же формах”16. У цій статті 
згадується й О. Грушевський: його наукову діяльність, поряд з діяль
ністю інших вчених-українців у Петербурзі (В. Данилова, Г. Голоске- 
вича, В. Перетца та інших) називають “світлою точкою на темному 
фоні ідейної і рукопашної боротьби російських патріотів з українством 
при необіцяючому особливо рожевих надій мовчанні російського 
суспільства”17.

Таке лояльне ставлення до проявів патріотизму у середовищі 
українських науковців з боку російських вчених дуже рідкісне. 
Натомість українці постійно стикалися із неприязню та відвертим 
остракізмом, коли намагалися пропагувати рідну науку та культуру, 
або навіть коли писали свої праці українською мовою: наукові кола 
були в дуже важкому становищі через цензурні утиски і заборони, 
важке вето лежало на всіх наукових виданнях, “і через те, -  пише О. 
Грушевський, -  вчені, які працювали по українським науковим темам 
не могли працювати нормально. Або приходилось брати інші теми, які 
не були під підозріннєм і забороною, або переходити до російської 
мови у працях по українській історії*”18.

Звичайно, шлях переходу до російської мови не був для всіх

15 В. Дорошенко, Шевченкознавство за останнє десятиліття (1914 -  1924). 
Львів, 1925, стор.2.

16 Вол. Я., “Петербургская академия наук и украинская литература”, 
Украинская жизнь, 1913, кн. 5, стор.60.

17 Там же.
18 О. Грушевський, “Київське наукове товариство”, Шлях, 1918, ч. 8, стор. 66.
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прийнятним, єдиним виходом для українськомовних вчених були 
галицькі видання. Скористався цим і О. Грушевський -  починаючи від 
1908 р. його праці постійно друкуються у “Записках НТШ” та 
“Літературно-науковому віснику”.

Дослідник неодноразово в українській періодиці висвітлював 
діяльність НТШ у Львові, вийшло кілька статтей і в Петербурзі 
(здебільшого це статті-хроніки про історію заснування товариства, 
огляд наукових видань за певний період, аналіза основних здобутків). 
О. Грушевський бачив у НТШ той центр, який об’єднав і належним 
чином організував літературну і наукову діяльність українців Росії та 
Галичини: “Ми бачимо, таким чином, що товариство об’єднувало нав
коло себе наукову діяльність письменників Австрійської та Російської 
України і, як загальноукраїнська наукова інституція, викликало глибокі 
симпатії української інтелігенції” 9. Цінність наукових розвідок О. 
Грушевського про НТШ полягає ще й у тому, що вчений докладно 
аналізував зміст практично всіх випусків “Записок НТШ” за окремо 
взяті періоди -  тут був і перелік авторів, і тематика статтей, і аналіза 
ґрунтовносте досліджень. Такі праці стали неабиякою допомогою для 
науковців, оскільки спеціяльних бібліографічних видань українською 
мовою чи навіть з українознавчою тематикою тоді не було, а подібні 
огляди О. Грушевського помітно прискорювали пошуки необхідних 
матеріялів.

Навесні 1906 р. було скасовано “Временные правила о печати” 
1876 року. Ця подія дала можливість працівникам журналу “Киевская 
старина” заснувати того ж року Українське наукове товариство у Києві 
[далі -  УНТ. -  І.К.]9 організатори якого поставили собі за мету 
опрацювання й популяризацію українською мовою різних галузей 
науки. Весь тягар створення нової наукової структури ліг на плечі М. 
Грушевського: він складав програму діяльносте УНТ, за якою перед
бачалося будувати “розсипану храмину української науки шляхом 
об’єднання навколо товариства науковців, здатних віддати свою 
енергію і здібності дослідам українського життя та популяризації 
наукових результатів серед широких кіл суспільства”20. Довелося 
докласти багато зусиль до організації наукової роботи в Києві, 
згуртування наукових сил для розв’язання конкретних завдань. Як 
стверджував О. Грушевський, “згромаджений в Києві матеріял, хоч 
багато відійшло до центральних установ архівних та археологічних в 
Петербурзі і Москві, хоч багато зникло через недбальство і байдужість, 
все ж таки уявляє вельми коштовний матеріял..., який очікує уважних

19 А. Грушевський, Научное Товарищество имени Т.Шевченко и его издания 
1905 -  1909 гг. СПб., 1912, стор.4.

20 Л. Винар, Михайло Грушевський: історик і будівничий нації. Статті і 
матеріями. Київ, 1995, стор. 14.
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дослідників...”21. Це було вкрай важливим -  спрямувати дослідників на 
опрацювання українського наукового матеріялу, а не “московських 
пісцових книг і приказних джерел”22.

Робота, спрямована на організацію товариства, за словами О. 
Грушевського, закипіла швидко: “... всякі сумніви про слабі провін- 
ціяльні сили, про неможливість при таких умовах вести наукову працю 
були розсіяні і для всіх було ясно, що істнують такі сили і на часі їх 
гуртування”23. До бюро Товариства, яке очолював М. Грушевський, 
було обрано і його брата Олександра.

Згодом УНТ почало видавати свій друкований орган -  
“Записки Українського Наукового Товариства у Києві”, у якому на 
розгляд читачів пропонувалися розвідки і реферати, що зачитувалися 
на засіданнях секцій УНТ, а також огляди і критичні статті з різних 
сфер українознавства -  української літератури, мови, історії, 
мистецтва, археології, етнографії та ін. Серед постійних дописувачів 
“Записок...” був і О. Грушевський -  без його участи не виходило 
практично жодне число цього видання.

Замість “Киевской стариньї” почав виходити щомісячник 
“Україна”. До праці у новоствореній “Україні” було залучено й О. 
Грушевського. Переважну більшість його літературно-наукових роз
відок, датованих 1908-1929 рр., надруковано саме у цьому часописі. 
Підтвердження активної співпраці братів у редакції “України” зна
ходимо і в їхньому листуванні.

О. Грушевський пильно стежив за розвитком української 
наукової думки у різні періоди суспільного життя: він досліджував 
діяльність кирило-методіївців, Українського гуртка в Петербурзі, 
Київського наукового гуртка у 70-х роках XIX ст. Але найбільше уваги 
дослідник уділив діяльносте Українського наукового товариства в 
Києві. Вчений мав найдостовірнішу інформацію про наукову та 
видавничу діяльність товариства, а тому міг об’єктивно висвітлювати 
цю діяльність у періодиці й на наукових зібраннях. Саме О. 
Грушевський найчастіше вів у друкованому органі товариства -  
журналі “Україна” -  рубрику “Хроніка Українського наукового 
товариства у Києві”, до якої згодом долучилася і хроніка діяльносте 
Історичної секції ВУАН. Крім цього, з-під пера О. Грушевського 
вийшло кілька розвідок на цю тему -  “Київське наукове товариство”24,

21 О. Грушевський, “Київське Наукове Товариство (рр. 1907-1917)”, Літера- 
турно-Науковий Вістник, 1918, т.71, стор.266.

22 Там же.
23 О. Грушевський, “Український університет”, Відродження, 1918, ч. 17,

стор.2.
24 О. Грушевський, “Київське Наукове Товариство (рр. 1907-1917)...; С. 

Єфремов, В тісних рамцях: українська книга в 1798 -1 9 1 6 рр. Київ, 1926, 30 стор.
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“Стежки і шляхи української науки”25, “Наші наукові потреби”26, 
“Наші наукові завдання”27 та ін. Сучасні дослідники діяльносте цього 
товариства часто послуговуються цими статтями О. Грушевського (Т. 
Щербань, В. Онопрієнко та ін.).

Дослідження О. Грушевського подають вичерпні відомості про 
утворення УНТ в Києві, основні етапи його становлення, діяльність 
окремих членів. Суспільні умови не сприяли молодій науковій уста
нові, але товариство провадило свою діяльність і в цілком нестерпних 
умовах. О. Грушевський упродовж багатьох років розповідав про 
дійсний стан справ на сторінках періодики: “... могли бути загальні 
докори та вказівки про бідну вкраїнську науку, про її слабі сторони і 
малу продукцію... Збивать такі докори можна було лише докладно 
вияснюючи становище українських вчених робітників”28.

А становище української науки було справді нестерпним. Ось 
як описує О. Грушевський ставлення царського уряду до праці 
українських науковців: “Бачили, що наука має свої шляхи розвитку і 
свобода наукового досліду може часто завести до суперечносте з 
прийнятими поглядами. Утворювалась офіціяльна ідеологія, офіціяльна 
оцінка минулого і сьогочасного зв’язку з певними завданнями і 
плянами на будуче. Політичні комбінації, які собі ставив уряд, 
вимагали певного обґрунтування і се обґрунтуваннє мала дати наука. 
Тож накидали науці... певні завдання і примушували ставити питання 
якраз в певному дусі, а не в иньшому”29. Вчений на власному гіркому 
досвіді переконався у дієвості цієї системи.

Отже, українська наука, на думку О. Грушевського, стояла 
перед постійною трагедією широких наукових плянів та завдань при 
дуже обмежених матеріяльних засобах: “Постійні вагання, постійні 
роздумування про те, як би не вийти з вузьких меж бюджету на наукові 
видання, як би не ввійти потім в дуже великі борги і таким чином не 
вийти з рівноваги”30. Тож не дивно, що матеріяли, призначені до друку, 
довго перележували в очікуванні поліпшення матеріяльного стано
вища, а як наслідок -  авторам набридало і вони несли свої праці до 
російських видань.

Був ще один вихід, яким, до речі, неодноразово користався О. 
Грушевський, -  галицькі видання, але і тут науковці стикалися з цілою 
низкою проблем, які вчений також аналізує у своїх розвідках: київські 
автори не могли бачити своїх праць друкованими (цензура не про

25 О. Грушевський, “Стежки і шляхи української науки”, Літературно- 
Науковий Вістник, 1918, т. 70, стор.126-133.

26 О. Грушевський, “Наші наукові потреби”, Відродження, 1918, ч. 44, стор.З.
27 О. Грушевський, “Наші наукові завдання”, Відродження, 1918, ч. 54, стор.2.
28 О. Грушевський, “Київське наукове товариство”..., стор.68.
29 О. Грушевський, “Стежки і шляхи української науки”, Літературно-

Науковий Вістник, 1918, т. 70, стор.126.
30 Там же, стор. 68.
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пускала львівських видань), не могли ознайомитися з уже відредаго
ваними статтями, не було можливосте підтримувати постійний зв’язок
і обмін з львівськими дослідниками. У працях О. Грушевського 
можемо знайти цікаві спогади про те, як саме йшла співпраця з 
львівськими виданнями у 1895-1900 рр.: книги та часописи надходили 
невеликими партіями на приватні адреси, далі їх перескладали і 
надсилали у повітові містечка України, на Кубань, Таврію, Воро- 
нежчину, де ці видання знову перепаковувалися і надсилалися окремим 
людям3 . Таким був і зворотній зв’язок, оскільки без посередників 
вкрай важко було налагодити стосунки між Львовом і його науковими 
кореспондентами. Подібних відомостей досить мало у науковій 
літературі, тому цитовані праці О. Грушевського можуть суттєво 
допомогти дослідникам українського наукового життя початку XX ст. 
простежити зв’язки “Київ -  Львів” у зазначений період.

Слід пам’ятати, що упродовж 1908 -  1916 рр. О. Грушевський 
перебував поза межами України (Москва, Петербург), тому зв’язок з 
діячами УНТ у Києві підтримував через листування. Таким чином 
пересилалися і редагувалися рукописи, вносилися правки і доповнення, 
висловлювалися побажання авторам.

О. Грушевський радо вітав організацію та діяльність УНТ у 
Києві, адже він на власному гіркому досвіді переконався, як цензурні 
утиски перешкоджали розвиткові української науки: “Дечого зовсім не 
можна було зачіпати, бо на сьому лежало цензурне вето, дечого можна 
було дотикатись лише з великою обережністю, без деяких питань та 
пунктів”32.

Справді, потреба у такій інституції вже давно назріла, тому О. 
Грушевський взявся до роботи разом з М. Грушевським: працював в 
історичній секції УНТ, був заступником голови. Як зазначає О. 
Грушевський, “відразу воно [товариство. -  І.К.] притягнуло до себе 
увагу українських діячів та наукових сил. З усіх боків зверталися з 
заявами про бажання взяти участь у цій науковій праці в тій або іншій 
формі. Наукове товариство гуртує навколо себе наукові сили 
українські, та разом з цим своїми виданнями будить цікавість та 
викликає в суспільстві інтерес до наукових студій на рідній українській 
мові”33. За цими словами криється передбачливість вченого, який зумів 
побачити на кілька кроків наперед значення утворення наукового 
товариства, -  адже це не лише згуртування кращих наукових сил в 
одній інституції під єдиним головуванням, це ще й своєрідний заклик 
до суспільства, до молодого покоління, це приклад мобілізації всіх сил 
в ім’я спільної для всіх мети -  будівництва міцного фундаменту 
української науки.

31 Там же, стор.67.
32 О. Грушевський, “Київське Наукове Товариство (рр. 1907-1917)”..., стор.265.
33 О. Грушевський, “Наші наукові завдання...”, стор.2.
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О. Грушевський досить ґрунтовно аналізує діяльність УНТ 
упродовж усього його існування -  і вимушене припинення праці у роки 
війни 1914 року, і активізацію роботи після революційних подій, нове 
згортання наукової роботи у 1917 -  1918 рр. (“життя висунуло на 
перший плян нові пекучі справи і це відбирало багато уваги. Найбільш 
діяльні члени товариства були захоплені бурхливим темпом життя 1917 
р. і мало залишалось їм часу та уваги для звичайної наукової праці”34). 
А після перемоги визвольних змагань 1918 р. О. Грушевський закликає 
український уряд допомогти цій науковій установі, стверджуючи: 
“Поки українська наука була під забороною або підозріннєм, старі 
вузькі межі були вповні відповідними, і всі, кому були близькі інтереси 
науки, мусіли з тим миритись. Тепер же якраз час українським 
інституціям виявити вповні відверто своє співчуття до української 
науки, до її розвою і завдань, і допомогти їй більшими матеріяльними 
засобами на шляху дальшого поглиблення і розвитку”35.

Одночасно з діяльністю в історичній секції товариства, О. 
Грушевський працює у Київському університеті на посаді приват- 
доцента, плекає мрії про виклади української літератури та історії у 
повному обсязі, сподівається на покращення умов для науки та освіти в 
Україні. Науковець з гідним подиву оптимізмом чекав на той 
благословенний час, коли до студентських лав увіллються національно 
свідомі молоді люди, коли можна буде з їх числа готувати майбутніх 
професорів для подальшого розвитку української науки.

У цей час в періодиці друкуються розвідки О. Грушевського 
про українське культурне і наукове життя XIX ст., дослідження укра
їнської етнографії та фольклору, історико-літературні праці про давню 
й нову літературу, огляди життя та літературної діяльности М. Макси
мовича, М. Костомарова, М. Гоголя, П. Куліша та ін. О. Грушевський 
відразу зарекомендував себе як дослідник з широким колом наукових 
зацікавлень. З часом вдосконалювалася манера письма, методика ана
лізи, науково-термінологічний апарат, відшліфовувалася мова. На його 
розвідки звертали увагу в наукових колах, з’явилися перші відгуки та 
рецензії. Обізнаності О. Грушевського у багатьох ділянках наукового 
життя сприяло постійне намагання тримати руку на пульсі епохи -  
вчений ніколи не ховався у тінь, його завжди цікавило бурхливе 
політичне і культурне життя тогочасного суспільства, він не сахався 
проблем, які готувала щоденна наукова й педагогічна діяльність.

Обставини українського суспільного життя на початку XX ст. 
складалися так, що освічений інтелігент, який намагався щось зробити 
для науки і культури своєї нації, неминуче стикався з цілою низкою

34 О. Грушевський, “Українське Наукове товариство в Києві та історична 
секція при Всеукраїнській Академії Наук в рр. 1914 -  1923”, Україна, 1924, Кн. 4, 
стор.184.

35 О. Грушевський, “Київське наукове товариство”..., стор.71.
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проблем найрізноманітнішого характеру. Постійно у культурному сере
довищі України відчувалась пекуча потреба у національно свідомих і 
відданих українській справі людях з відповідним рівнем освіти. Ви
пускники університетів були справжніми ерудитами в усіх гуманітар
них науках, а зіткнувшись у процесі навчання і праці зі створеними для 
української культури надзвичайно складними умовами, ці люди 
гартувалися у щоденній боротьбі за свої переконання і свободу думки. 
Слушно, з властивою йому емоційністю змальовує цей час С. Єфремов: 
“Українське слово “на пожарєх” палено. Українське слово нищено 
штрафами та руйнуваннями друкарень. Українське слово припинювано 
заборонами, його систематично ставлено поза законом, навіть поза 
специфічним російським законом, до його неухильно прикладувано ті 
способи, які навіть Катерина II з похвальним цинізмом іменувала 
“непристойними”; йому раз у раз допікали усіма заходами, на які 
тільки міг спромогтися вигадливий розум чиновника-обрусителя”36.

Цілком зрозуміло, такий стан справ неминуче викликав опір у 
середовищі української інтелігенції. Не всі її представники, щоправда, 
активно виступали проти виявів російського шовінізму, не у всіх 
вистачало мужности і сили йти проти течії, але знаходились культурні 
й громадські діячі, які відкрито боролися за краще майбутнє для своєї 
нації. У числі цих борців та патріотів своєї культури був і Олександер 
Грушевський.

Якщо розглядати критичну публіцистику О. Грушевського у 
тематичному пляні, то побачимо дві основні проблеми, які постійно 
привертали увагу дослідника: питання національної самосвідомосте 
українців та етапи становлення української науки (історія цього 
становлення, портрети діячів, аналіза їх особистого вкладу у цей 
процес, накреслення подальших перспектив -  проблема, яка до того 
часу в Україні майже не опрацьовувалася).

Проблема національної самосвідомосте українців завжди 
обговорювалася у середовищі інтелігенції, адже тільки з вирішенням 
цієї проблеми можна було говорити про якісь перспективи для 
становлення української державносте. Тож коли на початку XX ст. такі 
можливості стали більш реальними, багато українських письменників і 
громадських діячів з новою силою почали апелювати до національної 
самосвідомосте громадян. Долучився до цього й О. Грушевський.

Найбільш показовою у цьому пляні є його стаття “Зайва 
чемність (Про виховання почуття національної свідомосте у 
українців)”, у якій автор, зокрема, зазначає: “Гадалось, що нація, яку 
так зневажали в її національнім почуттю і московські воєводи, і 
петербурзькі жандарми, мусіла виплекати в собі більше самоповаги,

36 О. Грушевський, 3 сучасної української літератури. Начерки і характе
ристики, Київ, 1918, стор.ЗО.
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більше чулости до образи”37. О. Грушевський не просто подає на 
розгляд громадськосте певну проблему, а намагається уважно прос- 
тежитти причини її виникнення і можливі шляхи для її розв’язання.

Дослідник часто ставив собі запитання -  чому його спів
вітчизники так легко відрікаються від свого, рідного? Чому не 
відстоюють свою національну окремішність? Якщо у селянському 
середовищі народні традиції, обряди, усна народна творчість і мова 
плекаються століттями, то чому ж інтелігенція, яка має бути елітою 
суспільства, часто без особливого примусу піддається чужорідним 
впливам, саме у її середовищі найшвидше проходять асимілятивні 
процеси. І знаходить відповідь -  передумови цього закладаються вже у 
школі, коли вчителі і пан директор прищеплюють учням сором за 
український акцент. Вже у цій ситуації діти реагують по-різному: 
“...одні мовчки таїли образу і се загострювало в них національну 
чулість і любов до свого, інші після цього старались, оскільки могли, 
“акать” в розмові. Тепер сі учні виросли...”38 (яке красномовне 
завершення -  оті три крапки). Справді, ці учні виросли і тепер лише 
вдосконалилися у своїх попередніх переконаннях -  одні відчайдушно 
відстоюють свою мову і право на існування своєї нації як окремого 
соціокультурного утворення, інші, “через зайву чемність до пана 
директора”, дотримуються чужих традицій.

Треба мати національну самоповагу і бути чулими до образ -  
закликає О. Грушевський. Справді, бувають різні люди: одні серед 
зневажання заховують в собі оцю самоповагу, інші, навпаки, готові 
сприймати зневажання своєї національносте як щось цілком нор
мальне. Поширене ягаще -  з чемносте українські вчені відразу ж 
переходять на російську мову, коли довідуються, що серед членів 
засідання є хоча б один росіянин -  цього О. Грушевський не міг 
зрозуміти, тому у свій час виступив категорично проти того, щоби 
протоколи засідань ВУАН велися російською мовою. У зв’язку з цим 
вчений наголошував на обов’язку молодої української інтелігенції 
перед наступними поколіннями утверджувати українську мову у всіх 
сферах суспільної діяльносте.

Упродовж усього життя О. Гру шевського спостерігаємо його 
стійке зацікавлення історією становлення української національної 
науки. Він багато працював у архівах і мав можливість досліджувати 
цікаві матеріяли з цього питання, які ніде не друкувалися, сам був 
свідком бурхливого розвитку української науки на початку XX ст. Про 
об’єктивність і дослідницьку сумлінність О. Грушевського свідчить ще 
одна особливість його праць -  вчений докладно зупиняється не лише 
на характеристиці діяльносте провідних діячів у тій чи іншій сфері

37 О. Грушевський. “Зайва чемність (про виховання почуття національної 
самосвідомості у українців)”. ЦЦІАУ у Києві, ф. 1235, оп. 1, спр. 1080, арк.З.

38 Там же.
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українського культурного життя, а й не забуває відзначити працю 
невідомих нам людей, які не залишили помітного сліду в науці, але 
своєю копіткою щоденною роботою написали чимало цікавих сторінок 
в історії української науки. Особливо відзначає О. Грушевський працю 
українського студентства, адже ми часом не знаємо навіть імен цих 
молодих людей, які збирали матеріяли для багатьох наукових збірників 
та етнографічних видань. Та й не лише молодь -  до співпраці залучали 
священиків, вчителів, лікарів, творчу інтелігенцію з усіх куточків 
України.

О. Грушевський у своїй науковій діяльності, як бачимо з 
архівних матеріялів та опублікованих праць, постійно простежував 
діялог різних культурних епох на кожному історичному відтинку буття 
народу. Саме за цим принципом він будував свою концепцію історії 
України і своє бачення історії української літератури. Вчений 
належним чином оцінив ті багатющі інтелектуальні та культурні 
скарби українського народу, які лежать в архівах і фондах 
десятиліттями не торкані. У своїх літературно-критичних та історичних 
дослідженнях, як, зрештою, і у статтях на суспільну та культурологічну 
тематику, О. Грушевський постійно звертався до вікових надбань 
українського народу, закликав не хворіти на історичну непам’ять, бо 
минуле і сучасне дуже тісно пов’язані; слід уважно переглянути 
помилки та прорахунки своїх попередників, вповні засвоїти їх здобутки 
і плідно використовувати. Лише за цієї умови діялог культур не 
припиниться, не обірвуться ті невидимі ланки, які єднають міцний 
організм нації як соціокультурного утворення.

Відразу після Лютневої революції в Україні почався могутній 
процес розвитку національної свідомости, що виявився, перш за все, у 
поширенні просвітницького руху -  і це цілком закономірно, оскільки 
виникла нагальна потреба у виховуванні цілком нового покоління, 
здатного жити у нових історичних умовах. Існувало дві можливості 
подальшого розвитку науки та освіти на національній основі: 
українізувати вже діючі навчальні заклади або відкривати нові. Було 
очевидним, що примусова українізація не приведе ні до чого доброго, 
тому постало питання про створення спеціяльних українських 
навчальних закладів, які деякий час будуть працювати паралельно з 
російськими.

Йшов 1917 рік, країна піднімалася на ноги після революційних 
подій, панував неспокій, безвладдя, багато людей щойно поверталися з 
еміграції. Бурхливу політичну діяльність розгорнув у цей час М. 
Грушевський, який побачив реальні умови для утвердження 
української державносте. З часу створення Центральної Ради у Києві 
на чолі з М. Грушевським почались реальні зміни у житті української 
інтелігенції. Цього ж 1917 року О. Грушевський також повернувся до 
Києва і став членом Центральної Ради (це йому назавжди запам’ятали
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більшовики, саме ця інформація постійно зустрічається у всіх наукових 
та енциклопедичних виданнях, де згадується ім’я цього науковця), у 
ЦЦІА України зберігається і його посвідчення про приналежність до 
Української трудової партії.

УНТ виступило з ініціятивою створити Український народний 
університет у Києві, який мав стати первістком національної вищої 
освіти в Україні. Ці пляни згодом було втілено у життя -  5 жовтня 1917 
р. Український народний університет був урочисто відкритий. Лекції 
проводилися у приміщенні університету Св. Володимира.

Від УНТ в комісію для створення університету увійшло шість 
осіб, у числі яких був і О. Грушевський. У матеріялах про створення 
цього університету знайдемо лише скупі рядки з датами та переліком 
причетних людей. А насправді, як довідуємося зі статтей О. 
Грушевського, “сей Український Університет підготовила та невпинна 
культурна праця, яку українське громадянство провадило за останню 
чверть віка, про яку, на жаль, ніхто не розказав докладнійше в 
привітаннях та промовах. Завдяки тій культурній великій праці та 
практичному досвіду тих, хто вже вів справу навчання українознавства 
по вищих школах на українській мові, і можна було все підготовити 
для університета за 4 місяці”39.

Як довідуємося із записів О. Грушевської, “у 1917 році 
Олександру Сергійовичу доручили організувати університет. Я була 
секретарем комісії по організації університета, а коли університет було 
затверджено, я стала секретарем і скарбником”40. Саме подружжя 
Грушевських запропонувало організувати бібліотеку при новоство- 
реному університеті, О. Грушевський подбав про підбір наукової 
літератури. (В архіві вченого збереглися протоколи засідань комісії з 
утворення національної бібліотеки та засідань книжкової ради 
бібліотечно-архівного відділу; протоколи засідань бібліотечної комісії 
Київського університету).

О. Грушевський робив доповідь на засіданні УНТ про 
створення університету, цінні зауваження висловив на цьому засіданні 
й М. Грушевський. Тоді ж були обрані члени факультетських комісій 
(зокрема у комісію історико-філологічного факультету увійшли Ольга 
та Олександер Грушевські). Згодом О. Грушевський запропонував на 
розгляд історико-філологічної комісії програму навчання; І. Свєнціць- 
кий, якому було доручено здійснити розподіл курсів між викладачами, 
за О. Грушевським закріпив читання курсу історії нового українського 
письменства (слід пам’ятати, що на цей час О. Грушевський вже був 
досить авторитетним літературознавцем, автором десятків літературно- 
критичних статтей, а також монографії, присвяченої саме новій 
українській літературі).

39 О. Грушевський, “Український народний університет”..., стор.322.
40 О. Грушевська, Curriculum vitae..., арк.2.
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Як влучно висловився О. Грушевський, Український універ
ситет “став культурним кристалізаційним центром, коло якого зараз же 
почалося єднаннє та гуртованнє”41. Науковець відзначав у своїх 
публіцистичних виступах цього періоду, що університет виконує дві 
дуже важливі функції: по-перше, дає вищу освіту українській молоді, а 
по-друге, просуває вперед українську науку. Так, пише О. Грушев
ський, “спільними силами буде збудований величний храм вільної 
української науки на вільній українській землі”42.

Важко передати словами те захоплення, з яким українська 
громадськість зустріла відкриття цього університету, адже так багато 
визначних діячів нашої науки та культури чекали на цю знаменну 
подію усе своє життя. Періодика того часу рясніє вітальними 
телеграмами. Як висловився В. Винниченко у промові з нагоди 
відкриття університету, “подія ця тиха, не ревуть гармати і кулі не 
розривають портрети наших славних діячів, але день, котрий ми 
переживаємо сьогодні -  це день великої перемоги, той день, від коли 
ми починаємо входити в коло європейських націй. Досі ми не мали 
своєї школи, а нація без школи -  не нація, а етнографічний матеріял”43.

О. Грушевський у цей час із завзяттям береться до роботи, 
спрямованої на згуртування кращих наукових сил та української 
професури у стінах новоствореного університету, сам приступає до 
викладання, очолює підготовчі курси. Вчений щиро ділився радістю від 
роботи зі студентами рідною мовою, задоволенням від самої думки про 
те, що з його безпосередньою участю плекається нова українська 
інтелігенція, якій не доведеться шукати собі роботу в російських 
наукових установах, не доведеться дотримуватися накинених згори 
приписів про вибір тематики досліджень, -  ці студенти будуть вільно 
працювати, та ще й працювати на благо своєї держави (адже 20 
листопада 1917 р. було проголошено УНР).

Досить емоційні та запальні статті виходять з-під публіцистич
ного пера О. Грушевського періоду заснування і перших місяців 
діяльносте Українського народного університету в Києві. Якщо пере
глянути київську та львівську періодику того часу, побачимо, що чи не 
найбільше публікацій про Український університет належить саме 
йому. Впродовж 1917-1918 рр. учений пропагував заснування і діяль
ність університету на сторінках “ЛНВ”, журналу “Шлях”, зустріча
ються його публікації з цього приводу у газеті “Відродження”. О. 
Грушевський висловлює свою радість і захоплення, доносить до 
читачів об’єктивну інформацію про дореволюційне життя українських 
викладачів вищої школи, які довгі роки мріяли про український універ
ситет з катедрами українознавства та українською мовою викладання, у

41 О. Грушевський, “Український народний університет”..., стор.324.
42 Там же, стор.326.
43 Вісник Холмського губернського староства, 1918, № 8 (2 падолиста), стор.2.
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межах якого можна було б плекати українську науку -  “виробити 
наукову термінологію й фразеологію, заснувати наукову бібліографію, 
поглибити українську наукову продукцію, поширити її ...’,44.

В умовах становлення української державности Український 
університет притягував увагу не лише молоді, але й українських 
наукових сил, розпорошених по території усієї Російської імперії. Як 
писав О. Грушевський у статті “Український народний університет”, ті, 
хто розпочав свої наукові студії у Петербурзі та Москві, відчуваючи 
глибоку тугу за рідною землею, побачили реальну можливість 
повернутися в Україну, щоб працювати науково на рідному ґрунті. 
Вчений наголошував, що основне завдання цього університету -  
побільшити число свідомої української інтелігенції зі сталими 
національними переконаннями, у першу чергу тих, хто вже працював 
для української справи, бо, аргументує дослідник, “вчити мартовських 
українців, які ще можуть вертнути хвостом і опинитись в “Киев- 
лянине”, на се шкода заходів і сил”45 (йдеться про щоденну російську 
газету в Києві (1864-1919), підтримувану царським урядом).

О. Грушевський неодноразово згадує у своїх працях україн
ських професорів, які через жандармську політику російського 
Міністерства освіти не могли читати у південних університетах -  М. 
Костомаров, П. Житецький, А. Кримський, О. Новицький, М. Мака- 
ренко та інші; дисциплін українознавчого характеру не викладали 
зовсім. Як пише дослідник, “або зовсім не було українознавства, або 
давалося дещо з специфічним українофобським соусом”46.

О. Грушевський гаряче вболівав за українську науку, за 
подальший її розвиток; він добре усвідомлював важливість історичного 
моменту -  не можна було відступати чи зволікати, для нації з’явилась 
можливість вибороти собі краще майбутнє, як ніколи раніше, дала про 
себе знати потреба в освічених і патріотично свідомих інтелігентах. 
Учений був глибоко переконаний, що майбутнє залежить від кожної 
особи зокрема -  кожен громадянин держави на своєму місці мусить 
відстоювати інтереси свого народу, а оскільки сам О. Грушевський 
працював у сфері науки та освіти, то й відстоював інтереси української 
науки та освіти: “Не будемо слухати солодких сірен, які так приємно на 
всі ноти співають, що наука не знає національносте. Так, дійсно, наука 
не знає національносте, але наука Флоринських, Кулаковських, 
Голубєвих знала національність, підпирала свою великоросійську і 
нищила заробки української науки. Ми, українська інтелігенція, не 
мали своїх наукових видань, і чверть віка посилали свої наукові статті 
до львівських часописів якраз завдяки тим, які тепер на всі голоси

44 О. Грушевський, “Український народний університет”..., стор.320.
45 Там же, стор.56.
46 Там же, стор.58.
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співають, що для науки нема національних ріжниць .

Восени 1917 р. відбулась ще одна важлива подія в історії нашої 
освіти: із відкриттям українських гімназій гостро постала проблема 
підготовки вчителів. У зв’язку з цим у Києві була заснована Українська 
педагогічна академія, яка взяла на себе підготовку вчителів- 
українознавців. О. Грушевський також викладав у цій академії (разом з 
П. Тутковським, І. Огієнком, Ф. Сушицьким та ін.), очолив архівно- 
бібліотечний відділ Головного управління мистецтв та національної 
культури; перебував на посаді заступника декана українського 
відділення історичного факультету Вищого інституту народної освіти 
ім. М. Драгоманова; працював у Київському музеї українських діячів 
науки і мистецтва (про що є відомості у фонді Грушевських у ЦЦІА 
України), зберігся документ про його призначення на посаду директора 
педагогічного музею у Києві.

Нелегко було поєднувати працю у трьох вищих навчальних 
закладах та діяльність в УНТ, але, очевидно, наснаги додавала віра у 
майбутнє процвітання української науки, віра у великі перспективи 
нації за умови збереження державної незалежносте.

Згодом Український народний університет було перейменовано 
в Український державний університет, проте пропрацював він недовго, 
оскільки практично всі студенти і більшість викладачів брали участь у 
подіях листопада 1918 р. Як зазначав О. Грушевський, “не було в сей 
місяць викладів, не приходили студенти, не лунала жива українська 
мова на коридорах університету, але все-таки лишилась і впливала на 
громадянство ідея Українського університету, люди вірили у дальше 
його існування та розвій, сподівалися, що і їм буде можливе кинути 
тимчасові обов’язки і вернутись до праці в університеті”48.

У тому ж листопаді 1918 р. було засновано ще одну державну 
структуру, яка ознаменувала зрілість національної науки -  Українську 
академію наук. Саме Академія наук стала вираженням творчого 
потенціялу української нації на рівні світових наукових стандартів, а 
пляни про її заснування також виношувалися серед членів УНТ у 
Києві. Історико-філологічний відділ УАН практично повністю скла
дався з членів товариства. О. Грушевський став членом-директором 
цього відділу (брав участь у засіданнях на рівних правах з акаде
міками)49.

Непростим був процес становлення УАН -  українські науковці 
одностайно виступили за створення цієї інституції, але частина їх 
настоювала на формуванні УАН шляхом органічного виростання з 
УНТ, яке мало на той час свою усталену структуру (сформовані секції,

47 Там же, стор.56.
48 Грушевський. “Український університет”..., стор. І.
49 Н. Василенко-Полонська, Українська Академія наук. Нарис історії. Ч. 1 

(1918-1930). Мюнхен, 1955, стор.44.
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власне видавництво, музей, наукові видання та ін.). Цю ідею обстоював 
М. Грушевський, його підтримував і молодший брат. Є відомості, що 4 
червня 1918 р. О. Грушевський зустрівся з В. Вернадським і доводив 
йому необхідність перетворення УНТ в УАН. В. Вернадський був 
категорично проти. Зваживши на можливість розколу у середовищі 
українських учених, О. Грушевський пропонував альтернативне 
рішення -  тимчасове об’єднання, доки цього вимагають обставини, але 
при цьому УАН і УНТ мусять існувати фактично окремо, доповнюючи 
одне одного50. Саме це компромісне рішення і стало прийнятним для 
обох сторін, але як знаємо з історії діяльності УАН, протистояння В. 
Вернадський -  М. Грушевський залишилося. Часто О. Грушевський як 
найдовіреніша особа свого брата опинявся на вістрі цього про
тистояння, адже М. Грушевський постійно вимагав кращих умов праці 
для керованих ним наукових інституцій, обстоював інтереси їх 
працівників на зібраннях УАН. Можливо, саме це протистояння 
спричинилось до того, що, коли М. Грушевський запропонував для 
обрання в академіки кандидатуру свого брата, не набралося потрібної 
кількосте голосів у його підтримку. Не дивлячись на це, О. 
Грушевський брав активну участь у роботі УАН і одночасно 
продовжував роботу в УНТ, очолював Історичну та Правничу секції 
товариства (до приїзду в Київ 1924 p. М. Грушевського).

О. Грушевський завжди мав чітку громадянську позицію; 
незважаючи на політичну нестабільність у державі, цей вчений не 
боявся відкрито висловлювати свої думки та ставлення до тих чи інших 
подій у пресі. Так, коли виникла ідея об’єднання Українського 
університету з Університетом Св. Володимира, О. Грушевський одним 
із перших став бити на сполох. З-під його пера виходить ціла низка 
статтей про недопустимість такого об’єднання. Вчений закликає у своїх 
пристрасних полемічних виступах: “Українське громадянство, якому 
дорогі українська культура, наука, школи, не може лишити без уваги 
той факт, що ворожі елементи університету Св. Володимира можуть 
гальмувати і утруднювати ту працю, яку веде Український університет 
в цілях ширення української культури і побільшення української 
інтелігенції*” !.

О. Грушевський переконливо доводив недопустимість того, 
щоб студенти-українці після сполучення університетів зустріли 
ворожнечу і агітацію проти популяризації надбань свого народу, проти 
національної науки та освіти. Науковець аріументував свої думки 
фактами з життя українських студентів у Львівському університеті, де 
частина польських професорів з великою ворожнечею ставилися до 
нашої студентської молоді.

50 П.С. Сохань, В.І. Ульяновський, С.М. Кіржаєв, М.С. Грушевський і 
Academia: Ідея, змагання, державність. Київ, 1993, стор.52.

51 О. Грушевський, “Український народний університет”..., стор.І.
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У публіцистичних виступах О. Грушевського постійно 
утверджувалася думка, що Український університет треба берегти як 
той осередок наукового виховання української інтелігенції, що поволі 
формується спільними зусиллями лекторів і студентів: для чого так
легковажно гальмувати працю свідомого українського студентства, 
спиняти виховання української інтелігенції -  і це якраз в той час, коли 
будова української держави вимагає надзвичайного напруження всіх 
інтелігентних сил і швидкого, по змозі, виховання нових кадрів”52.

Напружена політична боротьба, взаємні порахунки партій -  все 
це спричинилося до того, що 1919 р. про українську науку забувають 
зовсім, а згодом творять її бюрократичними засобами і наказами, 
офіційними розпорядженнями і приписами. Яким пророчим засте
реженням звучать сьогодні слова О. Грушевського: “Коли універси
тетам ставлять невідповідні завдання, продиктовані політикою, зараз 
же швидким наслідком з’являється пониження наукового рівня, 
зменшення наукової творчости університету, який добровільно або з 
примусу вступив на шлях політики”5 . Слід наголосити, що цю думку 
вчений висловив ще 1918 р., задовго до того, як усе суспільне і 
культурне життя України було політизоване, підігнане під єдину 
марксистсько-ленінську ідеологію. Адже упродовж тривалого часу 
існував ідеологічний стереотип, який не дозволяв об’єктивно рекон
струювати становлення національної науки та культури в Україні. У 
громадську свідомість активно впроваджувалася установка -  україн
ська культура, наука, мистецтво почали активно розвиватися тільки 
після жовтневого перевороту, з яким пов’язували й організацію Україн
ської академії наук. Насправді це були здобутки українських виз
вольних змагань і біля розбудови нових державних та культурних 
установ стояли ті свідомі українці, яких згодом було проголошено 
ворогами народу, а їх імена витерто з історії назавжди (як тоді гадали 
недалекоглядні служки системи).

Загалом, 1918-1926 рр. у житті О. Грушевського -  най- 
бурхливіший час. Він активно працює, друкується, його знають, він 
бажаний гість на кожній визначній події та імпрезі. В його архіві (а це 
69 папок з документами та рукописами) сотні запрошень: кілька 
десятків на художні виставки, ювілеї; регулярні повідомлення про 
засідання Товариства допомоги літературі, науці та штуці; запрошення 
Імпер. російського військово-історичного товариства, Історичного 
товариства “Таврія”, Українського літературно-художнього товариства; 
на засідання Українського історично-філологічного товариства у Празі, 
Головного управління мистецтв і національної культури, Товариства 
шкільної освіти -  і цей перелік можна продовжувати дуже довго. 
Багато листів з редакцій українських і російських газет та журналів -

52 О. Грушевський, “Український університет”..., стор.І.
53 Там же, стор.2.
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прохання співпрацювати (газети “Рада”, “Громадська думка”, “Відро
дження”, культурно-просвітній тижневик “Козацька думка”, російсько
мовні “Русский исторический журнал”, “Украинский студент”, “Укра- 
инский вестник”, “Украинская жизнь” та ін.).

О. Грушевського запрошували читати курси лекцій з історії 
України та української літератури у різних навчальних закладах Києва. 
Таким чином, поряд з постійною педагогічною роботою у Київському 
університеті та Українському народному університеті, О. Грушевський 
викладав у Київському науковому інституті книгознавства, у відділі 
плястичних мистецтв Академії мистецтв, Українському археоло
гічному інституті, гімназії ім. Кирила і Методія та ін. Навіть М. Гру
шевський, який, як відомо, був людиною титанічної працездатности, не 
раз говорив про надмірну переобтяженість О. Грушевського роботою. 
Про це читаємо в одному з листів М. Грушевського: “Олександер 
Сергійович зайнятий роботою, уроками, лекціями паче можливости”5 . 
Коли вже М. Грушевський визнав переобтяженість брата роботою, то 
це було справді так.

В Історичній секції УАН 1926 р. було створено Історико- 
економічну підсекцію, яку очолив О. Грушевський. Ця підсекція 
працювала у сфері історичної географії, випускала під редагуванням 
ученого “Історико-географічний збірник УВАН”; також О. Гру
шевський був членом Археографічної комісії, Комісії порайонного 
дослідження Південної України, керівником секції соціяльної історії 
України.

Така заангажованість у багатьох наукових установах УАН 
свідчить про широту наукових зацікавлень О. Грушевського, адже 
поряд з кабінетними справами були ще лекції для студентів, від
рядження, наукові розвідки та дослідження, громадська робота -  і це у 
період постійного нагнітання політичної обстановки. Саме наприкінці 
1920-х у вищій школі та наукових установах було запроваджено 
інститут комісарів, які вкрай безцеремонно втручалися у дослід
ницький та навчальний процес, посилювали підозру влади у ставленні 
до науковців; почали ширитися репресії проти української інтелігенції 
(особливо проти колишніх членів ліберально-демократичних партій, 
рухів, урядів і організацій).

Наприкінці 1920-х років політику українізації почали згортати 
під гаслом боротьби з націоналізмом, і разом з тим було остаточно 
усунено всякі можливості українській інтелігенції для вільної 
творчости та наукової роботи. Пильну і постійну увагу “чистильників” 
притягувала Академія наук. Здавалося б, створена фундаментальна 
теоретико-методична база мала б неабияк послужитися для подальшого 
розвитку науки. Однак, на вчених посипалися невмотивовані претензії

54 Листування Михайла Грушевського. Серія: Епістолярні джерела грушев-
ськ о зн а вст ва стор.265.
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-  їм закидали недостатність методологічної чистоти, “порушення 
клясового підходу”, ідеологічну нечіткість, надмірне замилування 
старовиною -  “наука опинилась на прокрустовім ложі з безжально 
відсіченою головою”55. Особливого тиску з боку влади зазнали 
академічні підрозділи та напрями, у яких розроблялися питання 
української історії, етнографії, літератури та права, успадковані ще від 
УНТ. За влучним висловом Ю. Лавріненка, почали творити “партійний 
“органчик” соцреалізму, а не мистецтво”56. У країні відбувався процес 
одержавлення науки і мистецтва, тісно пов’язаний з тоталітаризацією 
цілої системи. А оскільки саме у цих сферах знання працювали 
Грушевські, їх цей процес діткнувся у першу чергу.

Негативно позначився на долі О. Грушевського арешт брата і 
його вигнання. Як пише Р. Пиріг, влітку 1933 р. О. Грушевського 
звільнили з роботи. У постанові президії ВУАН переважали політичні 
мотиви: “За повний саботаж у науковій роботі, за виготовлення низької 
по якости та шкідливої по змісту своєї продукції, за вороже ставлення 
до заходів по зміцненню діяльносте ВУАЛ та її установ”57. Дещо іншу 
інформацію знаходимо в архіві Грушевських -  його дружина 
стверджувала, що О. Грушевський 1933 р. вийшов у відставку через 
слабкий стан здоров’я і від 1934 р. був академічним пенсіонером. 
“Смерть брата посилила хворобу і тільки з 1936 р. він став видужувати 
і нарешті знову почав працювати і закінчувати свої наукові праці”58, -  
пише О. Грушевська у листі до Прокурора України з проханням перег
лянути справу чоловіка, якого заарештували у серпні 1938 р. як “одно
го з керівних учасників антирадянської української націоналістичної 
терористичної організації” (варто зауважити, що особою О. Грушевсь
кого зацікавились ще у 1923 p., бо саме тоді на нього було заведено 
справу, і вже тоді він фігурував як учасник петлюрівського руху і 
затятий український націоналіст).

Практично вичерпно подав огляд кримінальної справи О. 
Грушевського відомий дослідник життєвого шляху М. Грушевського Р. 
Пиріг, тому вважаємо зайвим переказувати ці відомості. Варто лише 
зазначити, що допити тривали майже рік, вченому довелося пройти 
крізь усі кола енкаведистського пекла, а йому вже йшов сьомий десяток 
літ, і навіть незворушні тюремні лікарі зафіксували важкі захво
рювання. Але ця людина мужньо все витримала і, як свідчать про
токоли допитів, не обмовила нікого, а свою власну вину О. Грушев
ський визнав лише частково. Можливо, саме тому йому визначили

55 В. Заруба, “Розгром і знищення Київської школи істориків М. 
Грушевського”, Український Історик, 1991-1992, т.28-29, стор. 155.

56 Ю. Лавриненко, Розстріляне Відродження: Антологія 1917 -  1933. Поезія. 
Проза Драма. Варшава, 1959, стор. 10-11.

57 Р. Пиріг, Життя М. Грушевського. Останнє десятиліття. Київ, 1993,
стор. 162.

58 Там же.
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досить м’яку (як на той час) міру покарання -  п’ять років заслання до 
Казахстану.

Багато років О. Грушевська вела мужню боротьбу за долю 
чоловіка -  у її архіві збереглося багато листів до різних політичних та 
громадських установ України та СРСР (до Генерального прокурора 
УРСР, СРСР, Голови Президії Верховної Ради СРСР К. Ворошилова, 
до органів держбезпеки різних рівнів, до видатних науковців, що 
користувалися прихильністю влади). Це дало наслідки -  справу О. 
Грушевського переглядали у 1940-му і 1957-му роках, але у реабілітації 
відмовили. Ще у 1941 р. О. Грушевська їздила до чоловіка, застала його 
хворим і геть виснаженим, знову і знову почала просити про його 
звільнення, але ці прохання залишились непочутими.

Термін покарання закінчився у 1943 р., але вчений до Києва так 
і не повернувся. Павлодарські чекісти не могли повідомити, де тепер 
перебуває їх колишній підопічний (нагляд за вченим не припинявся 
увесь цей час), дані про його смерть ніде не були зафіксовані. Можемо 
лише гадати -  або О. Грушевський загинув у дорозі (і це цілком 
ймовірно, адже Друга світова війна була в цей час у розпалі), або 
можновладці занадто боялися повернення цієї людини у такий 
неспокійний час, і зробили все можливе для повного забуття О. 
Грушевського, навіть не залишивши точних даних про смерть і місце 
поховання. Все життя провела О. Грушевська у пошуках чоловіка і 
сподіваннях на його повернення, але офіційні запити не дали жодних 
результатів.

О. Грушевського було реабілітовано щойно у 1989 р. (О. 
Грушевська померла у 1961 р.), але, на жаль, мусимо погодитись із 
іншими дослідниками -  справжньої реабілітації так і не сталося. Праці
О. Грушевського, його ім’я, життя, наукові здобутки залишаються і 
досі невідомими навіть фахівцям-філологам. Що там говорити, навіть 
дата його смерти у різних джерелах подається по-різному -  1942, 1943, 
а частіше замість року стоїть знак запитання; невідомим залишається і 
місце його поховання.

Отже, хоча з дня останньої звістки від О. Грушевського минуло 
понад 60 років, ніхто більше не намагався розшукати слідів вченого, 
праць останніх років його життя, його величезної бібліотеки, яка була 
конфіскована у день арешту (понад 6 тисяч томів). Ще 1991 р., коли у 
Нью-Йорку відбувалася наукова конференція “Михайло Грушевський в 
історії України”, присвячена 125-літтю від дня народження вченого, у 
резолюції конференції одним з перших пунктів було: “З’ясувати долю 
родини М. Грушевського, зокрема його дочки Катерини, дружини 
Марії, брата Олександра...”59. Шкода, що й до цього часу не всі пункти 
цієї резолюції виконано.

59 Л. Винар, Силуети епох: Дмитро Вииіневецький, Михайло Грушевський: 
Історичні розвідки. Дрогобич, 1992, стор.178.
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Олександру Грушевському довелось жити і працювати у 
складний період у долі народу, який на зламі століть виборював собі 
державність, але через певні обставини потрапив під ще важче ярмо. 
Особистість молодого науковця, як бачимо, формувалась під впливом 
цілої низки обставин, що загартували на все життя національну 
самосвідомість цієї людини, виховали у ньому абсолютну впевненість у 
великому майбутньому свого народу, вселили переконаність у тому, 
що плідний розвиток національної культури, науки та мистецтва 
можливий лише в умовах державности української нації.

Доля Олександра Грушевського, як і всієї родини Грушевських, 
не є особливою чи винятковою. Це доля кращих представників 
української інтелігенції кінця XIX -  початку XX ст., це доля людей, які 
відчували відповідальність перед своїм народом у буремний час 
революцій вибрати єдино правильний шлях і не сходити з нього, 
виборювати кращу долю для своєї нації.

Жорстоко поплатилась українська інтелігенція у 1930-х роках 
за свою бурхливу діяльність у напрямі утвердження української дер
жавности. Безжалісна сталінська машина знищила величезний інте
лектуальний і культурний генофонд, розчавила кращі науково-дослід- 
ницькі традиції дореволюційних поколінь, а разом з тим -  інтелігенцію 
нового покоління, сформовану національним відродженням 1910-х 
років. За справедливим твердженням сучасних дослідників, жахливими 
були і моральні наслідки терору -  знищення старої інтелігенції 
поховало етичні й морально-політичні традиції, брак яких відчувається 
в нашій свідомості і до сьогодні.

Якісно різним був склад української інтелігенції. Не всі йшли 
на барикади, виголошували політичні промови, утворювали партії. 
Були й ті, хто щоденною копіткою працею намагався прислужитися 
українській науці, культурі загалом, -  саме до таких людей належав і О. 
Грушевський. Вчений усе життя послідовно і неухильно працював на 
благо українського народу, незважаючи на сумні зміни у житті цього 
народу. Як він писав, “і в малих справах передовсім потрібна щира 
любов до свого народу та непохитна вірність своїм переконанням”60.

О. Грушевський залишив нам багату наукову спадщину -  
публіцистичну, літературознавчу, історичну, -  яка ще багато років 
служитиме об’єктом дослідження для нових поколінь науковців. Ця 
особистість завжди буде прикладом тихого і безкорисливого служіння 
науці, своєму народові, дотримання традицій свого роду.

60 О. Грушевський, 3 щ асн о ї української літератури..., стор.19.


