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Із статті С.Єфремова 
“На сторожі національної 

гідності”

Хай хоч яка величезна заслуга вченого історика, 
що вперше істинним світлом освітив наше минуле, 

але не менше й заслуга громадянина, що осяває 
теперішнє на шлях до майбутнього. Бувають навіть 
моменти, коли, можливо, почесніше робити історію, 

а не писати її. Що ж  дивного, коли в такій 
переважно живій і чуйній людині, 

як М.С. Грушевський, перше завдання на час 
відсунуло й заступило друге?

Український історик. -  1995. -  №  1-4 (124-127). -  С. 172 
(переклад О.Рибалка).

На першій сторінці обкладинки -  
академік М.С. Грушевський.
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До наших читачів

Шановні читачі! Це число “Архівів У країни” -  особливе. Редколегія 
і редакція часопису переслідували мету охарактеризувати на його 
сторінках документальну спадщину М.С.Грушевського, 130-річчя від 
дня народження якого відмічається цього року, що зберігається в 
архівах України та за її межами. З огляду на це, відмовившись від 
традиційної рубрикації, в основу розміщення матеріалів номера 
покладено принцип місця зберігання документів ювіляра.

Ще за радянських часів “Архіви України” одними з перших 
звернулися до теми “Грушевський як історик і політичний діяч”, 
опублікувавши огляд його архіву у фондах ЦЦІА України у м.Києві. 
Пізніше, до 125-річчя від дня народження М.С.Грушевського, на 
сторінках журналу було видрукувано ряд матеріалів про видатного 
історика, підготовлених на базі документальних джерел ЦДАГО 
України, ЦЦІАК України, ЦЦАМЛМ України та ін.

Сподіваємося, що матеріали цього числа зацікавлять читачів, 
стануть у пригоді численним дослідникам, усім, кого цікавить постать 
Великого Українця.
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№ 18
Рапорт симбірського поліцмейстера 

симбірському губернаторові
[Не пізніше 7 вересня 1915 р.]

Вследствие предписания от 29 апреля с.г. за № 0766 доношу Вашему превосхо
дительству, что профессор Львовского университета Михаил Сергеевич Грушевский, 
согласно разрешения 2-го сего сентября, выехал на жительство в гор. Казань.

(підпис)
Там само, арк. 20. Оригінал, машинопис.

З ПЕТЕРБУРЗЬКИХ АДРЕСАТІВ М.С.ГРУШЕВСЬКОГО: 
ЛИСТИ ДО О.О.ШАХМАТОВА

(За матеріалами архіву Російської академії наук 
у С .-Петербурзі)

Епістолярна спадщина М.С.Грушевського, маючи самостійне наукове 
значення, водночас являє собою цінне джерело до вивчення його 
громадської, наукової, публіцистичної й викладацької діяльності, слугує 
уточненню біографічних даних видатного вченого і громадського діяча 
України.

Листування М.С.Грушевського зі своїми однодумцями й опонентами в 
Україні досить грунтовно вивчене й продовжує вивчатися, особливо 
останніми роками1. Разом з тим взаємостосунки вченого, рівно як і значення 
та оцінка його особистості за межами України, лишаються дослідженими 
далеко не повністю. Особливий інтерес у цьому відношенні мають 
петербурзькі адресати М.С.Грушевського, зокрема його наукові контакти 
з Петербурзькою академією наук, петербурзькими істориками, літераторами 
й видавцями.

Труднощі й складності доступу до фондів зарубіжних архівів, серед яких 
опинилися й петербурзькі, навряд чи дозволять коли-небудь повною мірою 
виявити абсолютно всю епістолярну спадщину Грушевського. А тому 
кожний новий шар уперше виявлених документів, які опинилися за волею 
історичних обставин за межами України, якщо не розкриває нові, то 
доповнює, уточнює вже відомі дані про діяльність М.СГрушевського, його 
неординарну особистість.

Завдяки своїй активній, товариській натурі Михайло Грушевський 
підтримував більш-менш тривале листування з багатьма людьми, 
пов’язаними з найрізноманітнішими галузями науки й практичної 
діяльності. Воно носило переважно довідково-інформаційний або особисто- 
компліментарний характер і постійно підтримувалося перш за все з тими,

1 Див., наприклад: Антонович М. Лист М.Грушевського до Т.Починка; Боечко В. Лист 
М.Грушевського до секретаря ВУЦВК О.Г.Буценка; Бурлака ГГ . Листи М.Грушевського до
І.Франка; ГнатюкМ. Листи М.Грушевського до М.Вознях а; Пиріг Р. Листи М.Грушевського 
до секретаря ЦК КП(б)У С.В.Косіора. -  У кн: Великий Українець. -  К., 1992; Заруба В. Листи
з вигнання: (Михайло Сергійович Грушевський) // Вітчизна. -  1991. -  № 12; Крячок МІ. 
Листування О.Г.Сластьона з М.С.Грушевським та К.М.Грушевською // Архіви України. -  
1990. -  № 5 та ін.

© Г.В.Пасько, 1997
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хто поділяв його наукові схильності, був близьким йому за своїм світ
оглядом й ідейною платформою, сповідував подібні морально-етичні 
принципи2.

Серед таких петербурзьких адресатів українського історика слід назвати 
передусім Олексія Олександровича Шахматова (1864-1920), академіка 
Петербурзької академії наук (від 1897 р.), який протягом 14 років (від 1906 
до 1920 рр.) був головою Відділення російської мови й словесності цієї 
Академії. Визначний російський філолог, О.О.Шахматов не одне десяти
ліття присвятив вивченню давньоруської мови, літописних “зводів”, 
серйозно цікавився українською мовою й Літературою. 1916 року він видав 
“Короткий нарис історії малоросійської (української) мови”.

В архіві Російської академії наук, в особистому фонді О.О.Шахматова 
відклалися 34 листи М.С.Грушевського загальним обсягом 64 рукописних 
аркуші3. Вони охоплюють період від жовтня 1904 р. до листопада 1916 р., 
час перебування Михайла Грушевського в п’яти містах -  у Києві, Львові, 
Симбірську, Казані й Москві. Усі листи адресувалися О.Шахматову або на 
Петербурзьку академію наук, або безпосередньо на його службову квартиру. 
Остання знаходилась у сусідньому з Академією наук будинку на 
Університетській набережній, 5, де М.С.Грушевський неодноразово бував на 
запрошення господаря квартири Олексія Олександровича та його дружини 
Наталії Олександрівни4.

О.О.Шахматов також відвідував М.С.Грушевського в його помешканні 
під час приїздів останнього до Петербургу. У своїй листівці, відправленій 
Олексію Олександровичу 18 травня 1906 р., Грушевський висловлював жаль 
з пркводу того, що Шахматов не застав його вдома: “Ужасно жаль, что Вы 
сделали такой поход ко мне, и я не увиделся с Вами. Так как Вы передавали, 
что бываете около 12 часов у себя, то попробую Вас застать в пятницу. Если 
впрочем предвидете свое отсутствие не откажите предварить’5. М.Гру- 
шевський зазначив на листівці зворотню адресу: Катерингофський проспект, 
будинок 93, кв. 7. Очевидно, під час своїх нетривалих ділових приїздів до 
Петербургу Грушевський зупинявся у О.Г.Лотоцькогс ,̂ який саме в цей час

2 3 петербурзьких адресатів, з якими М.С.Грушевський мав саме такого роду листування, 
слід назвати філософа, публіциста й видавця Е.Л.Радлова (1854-1928); історика, 
громадського й політичного діяча, автора проблемних статей з соціально! історії України в 
журналі “Русское богатство” В.О.М’якотіна (1867-1937); літератора й видавця 
М.С.Миролюбова (1860-1930); історика й видавця, автора праць з історії російської 
журналістики й цензури М.К.Лемке (1872-1923). Листи М.С.Грушевського зберігаються в 
особових фондах зазначених адресатів у архіві Інституту російської літератури (Пушкінський 
дім) Російської академії наук у Петербурзі.

3 Архів Російської академії наук (далі -  архів РАН), ф. 134, оп. З, од.зб. 433. Листи 
М.С.Грушевського до О.О.Шахматова публікуються вперше, мовою оригіналу та зі 
збереженням орфографії й пунктуації автора.

4 Наталія Олександрівна Шахматова (1870-1940), дружина О.О.Шахматова.
5 Архів РАН, ф. 134, оп. З, од.зб. 433, арк. 6.
6 Лотоцькнй О.Г. (1870-1939), відомий український письменник (псевдонім -  Білоусенко)

і громадський діяч, знавець історії церкви. Закінчив Київську духовну академію. У Петербурзі 
служив старшим ревізором у Державному контролі (1900-1917), як український громадський 
діяч був заступником голови “Общества издателей общеполезной и дешевой книги” й 
секретарем “Общества им.Т.Г.Шевченко для вспомоществления нуждающимся уроженцам 
Южной России, учащимся в высших учебных заведениях Петербурга”.
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мав квартиру за цією адресою. Пізніше 
він переїхав на Василівський острів, у 
Тучков пров., буд. 11, кв. 21, неподалік 
від Бібліотеки академії наук та помеш
кання О. О.Шахматова.

За змістом листування М.С.Гру
шевського з О.О.Шахматовим можна 
умовно поділити на два періоди. Перший 
тривав десять років -  від жовтня 1904 р. 
і до початку Першої світової війни. У 
листах цього періоду вирішувалися 
переважно питання науково-видав
ничого характеру. Другий період, значно 
коротший -  від листопада 1914 р. до 
жовтня 1916 р .-  відтворив складний 
душевний стан М.С.Грушевського, його 
тяжку депресію як людини й ученого.0 .0 . Шахматов. Початок XX ст.

Вони були зумовлені необгрунтованими репресіями проти Михайла 
Грушевського з боку офіційних російських властей -  брутальним арештом і 
тюремним ув’язненням (протягом двох місяців) у Києві, рішенням про 
заслання у Сибір, до Томську, з великими труднощами заміненого на 
Симбірськ. Потім був переїзд до Казані, а затим, на короткий час, до Москви, 
де видатний учений як “ненадійний елемент” перебував під наглядом поліції.

Цілком очевидно, що Грушевський відчував до Шахматова глибоку 
повагу як допеченого і одного з організаторів наукової й видавничої 
діяльності в галузі українознавства в Петербурзі. Окрім того, тут, мабуть, 
мала місце й певна взаємна компліментарність, основана на духовній і 
душевній близькості, єдності наукових поглядів на низку проблем історії 
України в цілому й української мови, зокрема. Історика України 
М.С.Грушевського й російського філолога (як прийнято йменувати його в 
офіційній історіографії) О.О.Шахматова зближували не тільки 
енциклопедична освіченість, а й принципи наукової етики, які передбачали, 
перш за все, чесність у наукових дослідженнях, якої обидва строго 
дотримувались.

Шахматов глибоко поважав і цінував Грушевського як заповзятого й 
талановитого трударя науки, безмежно їй відданого. Зважаючи на свій 
високий авторитет і положення в академічній ієрархії Петербургу, 
Шахматов-учений постійно зіштовхувався з чиновниками від науки, які 
постійно нападали на Грушевського, особливо за його інтенсивну книжково- 
видавничу діяльність і роботу в Науковому товаристві ім.Т.Г.Шевченка. 
Шахматову, який сам і цікавився, і безпосередньо займався україно
знавством, були близькими й зрозумілими наукові дослідження 
Грушевського. Він намагався не тільки допомагати йому в міру своїх сил, а 
й оберігати від образливих і несправедливих нападок з боку чиновно- 
бюрократичної верхівки російської наукової громадськості, шовіністично 
настроєної столичної преси.

О.О.Шахматов брав певну участь у науковому становленні в Петербурзі 
молодшого брата Михайла Сергійовича Грушевського -  Олександра
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Сергійовича, перші публікації якого в 
“Известиях Императорской Академии 
наук” відносяться до початку 1906 р.
Надалі наукові стосунки О.С.Грушевсь- 
кого та О.О.Шахматова набули само
стійного значення і продовжувалися до 
1917 р.7

Надсилаючи до О.О.Шахматова статтю 
брата листом від 21 січня 1906 р., Михайло 
Сергійович, зокрема, писав: “Брат мой, 
магистрат русской истории Киевского 
университета А.С.Грушевский желал бы 
видеть на страницах Ваших уважаемых 
“Известий” свою статью о Максимовиче?, 
которую при сем препровождаю на Ваше 
имя. Статью его я прочел -  она написана 
вполне научно и объективно и со стороны 
содержания вряд ли может встретить

М.С.Грушевський. Львів. 1906 р.затруднения.
Если Вы найдете возможным устроить ее в ближайшую книжку, то это 

будет двойной приятностью -  ему, а с тем и мне. Корректуру я прошу 
выслать в мой адрес”9.

Очевидно, що Михайло Сергійович не тільки допомагав становленню 
свого брата як ученого-історика, а й у міру можливості слідкував за рівнем 
його наукової роботи.

Своїми листами М.С.Грушевський неодмінно супроводжував всі свої 
видання, які він постійно надсилав О.О.Шахматову, бажаючи знати його 
думку про них. У цих посланнях Михайло Сергійович торкався власне тих 
сюжетів, тем, питань своїх праць, котрі уявлялись йому, з одного боку, 
найбільш значними і важливими для історії України, а з іншого -  найбільш 
спірними і неприйнятними для опонентів як у Києві, так і в Петербурзі.

Серед таких болючих питань було питання мови. Через О.О.Шахматова 
М.С.Грушевський надсилав свої статті для видання в “Известиях 
Императорской Академии наук”. Частина з них була написана українською 
мовою. О.О.Шахматов з принциповістю справжнього вченого відверто 
виступав “за отмену ограничений для малорусского языка”. Однак навіть 
йому, члену вищого органу Академії наук -  її Ради, голові Відділення 
російської мови й словесності Петербурзької Академії наук, так і не вдалося 
отримати від членів цього відділення, а себто -  і Академії в цілому згоди 
на публікацію статей М.С.Грушевського в “Известиях” українською мовою. 
Про менш іменитих авторів, ніж Грушевський, говорити, мабуть, недоцільно.

Одним з впливових супротивників публікації праць Грушевського та й

7 Листи О.С.Грушевського до О.О.Шахматова зберігаються в архіві РАН. Ф. 134, оп. З, 
од.зб. 432.

8 Максимович М.О. (1804-1873), історик, член-кореспондент Петербурзької академії наук 
(від 1871), перший ректор Університету св.Володимира у Києві, автор цінних праць з 
археології, історичної географії й етнографії України.

9 Архів РАН, ф. 134, оп. З, од.зб. 433, арк. 5.
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В одному з помешкань цього будинку в Санкт-Петербурзі (Тучков пров., 11), 
яке винайм&в О.ГЛотоцький, зупинявся під час приїздів до міста М.С.Грушевський.

будь-кого іншого українською мовою виступав О.М.Пипін (1830-1904). 
Будучи знаним дослідником проблем розвитку української мови, літератури 
і народної творчості, чиї роботи з етнографії України високо цінував
І.Фрайко, Пипін водночас на засіданні Відділення від 25 жовтня 1904 р., під 
впливом більшості його членів, погодився з “нецелесообразностью 
опубликования статей М.С.Грушевского на малорусском языке в 
“Известиях Императорской Академии наук”10.

Про хід дискусії з цього приводу на Відділенні російської мови та 
словесності Шахматов сповістив Грушевського. Останній відгукнувся про 
це своїми міркуваннями і зауваженнями. Зокрема, в своєму листі до 
Шахматова від 14 грудня 1904 р. він повідомив, що саме Пипін офіційно 
інформував його про сумнівне рішення Відділення:

“...Несколько дней тому выслал на типографию Академии корректуру 
моей статьи, и по поводу ее обращаюсь к Вам за небольшими разьяснениями. 
Вам конечно известно, что я в связи с этою статьею обращался с вопросом, 
не будет ли возможно помещать в Известиях [Императорской Академии 
наук] статьи на малорусском языке, и Отделение [русского языка и 
словесности] дало на это отрицательный ответ. Александр] Николаевич] 
Пыпин сообщил мне это решение и его мотивы и я, посылая ему свою 
статью, одновременно на его руки послал свои замечания по поводу мотивов 
Отделения, прося его сообщить их Отделению. Не будете ли добры 
известить меня, была ли передана от А.Н. эта моя записка Отделению, или 
нет? Так как это она посвящена вопросам принципиального значения и так 
как Отделение, по уверению Ал. Н. “не равнодушно к интересам

10 Там само, оп. 2, од.зб. 289: “Протоколы собраний “Отделения русского языка и 
словесности”.
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литературного малорусского языка”, то мне не хотелось бы, чтобы мои 
замечания не дошли по назначению”11.

На жаль, ця записка Грушевського не дійшла до широкого загалу членів 
Відділення: П адресат О.М.Пипін передчасно помер за кілька днів до того
-  9 грудня 1904 р. Однак навряд чи можна припустити, що, навіть якщо б 
ця записка із зауваженнями “принципового значення” про доцільність 
публікації Сі атей Грушевського українською мовою вчасно потрапила на 
обговорення членів Відділення, це питання було б вирішене позитивно.

Досить критично відгукувався М.СГрушевський і щодо “малоросійської 
комісії”, утвореної в 1905 р. при Відділенні і призначеної опікуватися питан
нями української мови та літератури. У листі до Шахматова від 1 березня 
1906 р. він писав: “Посылаю на Ваши руки ответ на присланный мне прото
кол заседания “малороссийской комиссии”. Как усмотрите из его содер
жания, я вместо единоличного своего суждения счел за лучшее передать 
его на обсуждение здешней “языковой комиссии”. Вместе с тем позволяю 
себе высказать свое мнение, что вообще “тот вопрос следует подать на 
обсуждение не отдельных (при том -  позволю себе заметить -  довольно 
произвольно выбранных) лиц, а учено-литературных организаций как 
Львовское Щаучное] товарищество] им.Шевченко, Киевское Украинское 
научное Товарищество Просвита и “Кружок “Киевской Старины” и т.д.”12

Тобто М.С.Грушевський вважав за неможливе і неприйнятне розгляд 
тогочасного “правового положення” української мови і літератури 
російськими чиновниками від науки, як такими, що відірвані від 
українського національного грунту і жодним чином не координують своїх 
дій та рішень з представниками науки й громадськості України. Проти цих 
міркувань Грушевського важко заперечити. Стосовно ж висловлювань на 
адресу “довольно произвольно выбранных лиц”, то навряд чи можна 
вважати їх справедливими, оскільки серед них -  імена широко відомих і 
шанованих учених: П.Ф.Фортунатова, Ф.Є.Коржа, Н.О.Котляревського та 
інших.

Між Ґрушевським і Шахматовим існувало важливе для обох 
взаемовідчуття. Вчені розуміли один одного з напівслова. Так, у листі зі 
Львова від 15 травня 1907 р. Грушевський писав: “...В настоящее время я 
приготовляю новое издание IV тома своей “Истории Украины”, где речь 
вдет между прочим и о литовских событиях Х1У-ХУ вв. Необходимо нужно 
бы мне просмотреть Ваш сборник литовских летописей, по слухам давно 
напечатанный. Не могли бы Вы ссудить мне корректурный экземпляр хотя 
бы взаимообразно; я возвратил бы его в таком случае в самоскорейшем 
времени. Не откажите, пожалуйста, в этой научной услуге: том мой должен 
выйти в августе, так что мне желательно бы посмотреть Ваш сборник 
немедля, хотя бы в самое короткое время”13.

Ці взаєморозуміння і взаємоповага не тільки до наукових інтересів, а й 
особистостей одне одного, які були започатковані в період роботи 
Грушевського над його багатотомною “Історією України-Руси”, збереглися

11 Там само, оп. З, од.зб. 433, арк. 3-4 зв.
12 Там само, арк. 7-8.
13 Там само, арк. 13.
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з обох сторін і під час заслання Грушевського, коли він перебував у стані 
тяжкої душевної й наукової депресії.

Окрім дружньої підтримки як колеги-вченого, О.О.Шахматов взяв 
якнайдійовішу, причому не без ризику для свого положення, участь у долі 
М.С.Грушевського після його арешту і під час заслання. Саме завдяки 
клопотанню Шахматова перед Президентом Академії наук великим князем 
Костянтином Костянтиновичем Романовим і вмінню вплинути в потрібному 
напрямку на дії сановної особи була значно полегшена доля Грушевського. 
Так, першопочатково визначений місцем заслання далекий Томськ був у 
лютому 1915 р. замінений на більш близький Симбірськ, який, у свою чергу, 
вже в листопаді 1915 р. змінився на університетське місто -  Казань. А ще 
менш ніж через рік, у серпні 1916 р., Гру шевському було дозволено 
проживати і в другій столиці -  Москві, щоправда -  під наглядом поліції.

Під час Першої світової війни видатні вчені підтримували досить активне 
листування. Дев’ять листів М.С.Грушевського до свого російського колеги 
і друга за період з лютого 1915 р. по листопад 1916 р. розкривають не тільки 
тяготи й приниження “ссыльно-переселенного” і “поднадзорного” поліції, 
які видатному українському вченому-історику довелося перенести повною 
мірою, але й відбивають його тяжкий морально-психологічний стан. 
Найдраматичнішим було відчуття “полного разгрома своей жизни” у майже 
п’ятдесятирічному віці, після більш ніж двадцятирічної напруженої 
наукової праці.

Відверте зізнання світоча української науки своєму російському колезі 
в тяжкі хвилини здавалось би безпросвітного відчаю дозволяють водночас 
зрозуміти й належним чином оцінити мужність і стійкість цієї вже 
немолодої людини. Грушевський знайшов у собі сили усвідомити, сприйняти 
свою особисту драму як одну з тисяч надломлених доль своїх земляків- 
українців, які під час Першої світової війни опинилися по різні сторони 
фронту. І кривавий бій за гору Маківку в Карпатах вели українці -  кубанські 
козаки російської армії, вибиваючи звідти також українців -  січових 
стрільців австрійської армії. І одні, й другі вважали себе нащадками славних 
запорожців. Але...

Усвідомлюючи це, М.С.Грушевський писав: "... В сумме злоключения 
настигшие меня не так уже важны в общем море бедствий затопившем моих 
единомышленников... Эго не так важно в общей сумме разгрома украинской 
национальной жизни -  этих результатов муравьиной работы поколений 
несчастного народа”14.

Публікацію підготувала І.В. ПАСЬКО, 
кандидат історичних наук

14 Там само, арк. 41.

М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ -  О. О. ШАХМАТОВУ 

ГГ 1
17. 02. [1]915

Глубокоуважаемый и дорогой Алексей Александрович!
Спешу принести мою искреннюю благодарность, за Ваши добрые чувства и усилия помочь 

мне в этих удивительных бедствиях обрушившихся на меня, когда я именно чтобы снять 
всякое подозрение с себя лично и с украинского движения в России с крайним риском -
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рискуя своею свободою, своими служебными правами, своим положением профессора и т.д. -  
пробивался и наконец пробился в Россию -  в свой родной Киев! Приходится пережить полный 
разгром своей жизни! Пропала кафедра, я лишился возможности вести свои научные занятия 
и свою историю Украины, составлявшую признанный нерв моей деятельности (моя 
библиотека во Львове!), а вместе с тем серьезные материальные затруднения, лишился своего 
угла и вечная угроза личной свободе — после столь смелого и безуспешного почина в этом 
направлении. Так увенчалась моя научная деятельность, которой как раз двадцатилетие 
исполняется теперь. Могу сказать, что моя деятельность была оценена не по заслугам высоко!

Послезавтра отправляют меня в Симбирск, в сопровождении городового. Семья, к сожа
лению, не может ехать со мною, так как дочь как раз расхворалась; да и жена едва жива в 
вечном ожидании какого нибудь сюрприза*. Буду оттуда просить свободы передвижения; 
наиболее желательным местопребыванием, при лишении Киева и Львова, был бы Петербург, 
на втором месте Москва, наконец Харьков -  в этих трех городах я нашел бы хоть какую 
нибудь возможность занятий по своей специальности, а больше нигде. Настоящая возмож
ность работы, не знаю, вернется ли! И еще более острый вопрос о личной безопасности!

Позавидуешь мертвецам, покидающим вовремя это место мучений. Сегодня узнал о 
смерти дорогого, незабвенного Федора Евгеньевича1! Благо ему! Благо умершим!

Дружески жму Вашу руку и прошу передать мой искренний привет помнящим меня.
Искренне преданный Вам, М Грушевский.

Письмо это прошу уничтожить -  очень уж оно нескладно вышло.
Архів РАН, ф. 134, оп. 3, од.эб. 433, арк. 38-39 зв.

* Дав мне несколько дней для устройства дел, меня все же хотели держать в аресте в 
участке и насилу удалось изменить это неприличным надзором городового, с которым хожу 
и по городу (прим.М .Грушевського).

1 Корш Федір Євгенович (1843-1915), філолог, академік Петербурзької академії наук 
(1900). Автор праць з класичної філології, східнослов’янської літератури та ін.

№ 2

22.Щ.[1]915. Симбирск 
Христос Воскресе, глубокоуважаемый Алексей Александрович!

Приветствую Вас, Вашу супругу и всю Вашу семью и желаю провести праздник в радости 
и добром здравии.

Я получил Ваше письмо и искренне благодарен Вам за Ваше искреннее сочувствие, 
утешающее меня! В сумме злоключения настигшие меня не так уж важны в общем море 
бедствий затопившем моих единомышленников, и даже как то совестно носиться со своими 
несчастьями, когда их так много. Но радоваться я им не вижу причин, и думаю, что Симбирск 
во всяком случае не дает повода к радости. Если я воздерживаюсь от публицистических и 
политических выступлений, то не потому чтобы это было невозможно в Симбирске или 
вообще в ссылке, а потому что я считаю это нежелательным. В газетах и журналах здесь 
нет недостатка и я могу следить за современною наукою, и мог бы откликаться на 
злободневные вопросы, а невозможность научной работы, нужда в заработке могли бы только 
толкать меня в эту сторону. Но у меня нет никакой охоты к публицистическим или 
политическим выступам.

А планомерная науковая работа действительно совершенно невозможна здесь -  даже и 
при помощи хоть тут академической библиотеки, на которую Вы, дорогой Алексей 
Александрович, подаете мне надежду -  даже и при помощи моей библиотеки, перевезть 
которую в Симбирск впрочем немыслимо: слишком это громоздко и дорого -  везти сюда с 
перспективою перевозки потом в другое место, да и негде мне с нею поместиться: я живу с 
семьею в двух маленьких комнатах, где и лишнего стула негде поставить, не то что 
библиотеки. Библиотека моя, как обыкновенно бывает, опиралась о библиотеку обычного 
университетского типа: то что можно всегда иметь из библиотеки, обыкновенно не 
покупалось для себя, а здесь этого дополнения нет.

Перевод Истории Украины -  это уже дело для меня несуществующее. Пока я имел 
постоянное жалование и впереди надежду на пенсию, я мог тратить из году в год 
значительные суммы на свои научные издания, невозвращавшие мне затрачиваемых денег, 
мог издавать в кредит, расчитывая на будущие излишки. Теперь я остался лишь с 
значительными долгами от этих предприятий, и мне нечего о них и думать. Но все это,



106 АРХІВНА ГРУШЕВСЬКІАНА

повторяю, не так важно в общей сумме разгрома украинской национальной жизни -  этих 
результатов муравьиной работы поколений несчастного народа. Маленькою деталью больше 
или меньше на этой ленте, продолжающейся развертываться при отчаянных нападках прессы 
и не всегда невольном молчании прогрессивной -  не все ли равно!..

С омерзением прочел я последние выпады Нового Времени против Академии по поводу 
биографий. Надеюсь, реальных неприятностей они не доставили Вам и Вашим товарищам. 

Примите мою всегдашнюю и неизменную преданность,
Ваш МГрушевский

Там само. арк. 40-41.

№ 3
В г.Петроград, Университетская набережная, 5 

Ею превосходительству Алексею Александровичу Шахматову
8.1У.[1]915. Симбирск

Большое спасибо Вам, дорогой глубокоуважаемый Алексей Александрович, за Вашу 
прекрасную заметку о Федоре Евгеньевиче [Корше]. Она прекрасно обрисовывает духовное 
богатство этого человека.

И другого прекрасного человека она мне напомнила -  Филиппа Федоровича1! 
Искренне преданный Вам, М.Грушевский.

Там само, арк. 42.

1 Фортунатов Пилип Федорович (1848-1914), мовознавець, академік Петербурзької 
академії наук (1898). Автор праць з порівняльного мовознавства.

IV 4
15.1 У.[ 1 ]915. Симбирск 

Дорогой и глубокоуважаемый Алексей Александрович!
ГТисьмо Ваше от 1.ІУ пришло с большим опозданием и поэтому я только теперь пишу 

Вам, чтобы уверить, что я никогда не сомневался в доброжелательности и благоразумии 
Ваших советов; я в прошлом письме хотел только выяснить некоторые условия моего 
положения, которые едва ли могли быть Вам известны. За несколько дней до получения 
Вашего последнего письма я послал письмо великому князю1. Сделал я это по совету моего 
брата2 и предполагал, что он дал этот совет мне, посоветовавшись с Вами вперед. Я к 
сожалению здесь не имею почти никаких сведений о положении дел -  кроме газетных и 
потому избегаю всякой инициативы. На днях я переезжаю с семьею на дачу, которую снял 
на все лето, в черте города, чтобы избежать формальностей, связанных с выездом из города. 
Из этого Вы видите, что я помирился с мыслью остаться здесь до осени. Если может быть 
во время вакаций Вам случится быть поблизу, то милости просим к нам заглянуть, местность 
эта называется Колки, повыше Симбирска над Волгою. Брат мой вероятно рассказывал Вам
о моем времяпрепровождении -  не могу назвать его занятием. Это “занятое поневоле” дает 
мне некоторую видимость полезного труда. До осени я пожалуй состряпаю две небольшие 
популярные книжечки; неизвестно только, как будет теперь вообще с печатанием на 
украинском языке, ввиду новой регламентации правописания.

Пока примите пожелания всего лучшего от преданного Вам
М Грушевского

Там само, арк. 43-44.

1 Великий князь Костянтин Костянтинович (1858-1927), президент Петербурзької 
академії наук (1889-1917). В особистому фонді К.К.Романова (архів РАН, ф. 6) зберігаються 
листи-прохання до нього М.С. і О.С.Грушевських, а також листи-відповіді на запити 
великого князя про Грушевських у С.Ф.Платонова, О.О.Шахматова та ін.

2 Грушевський Олександр Сергійович (1877-1937 (?), як приват-доцент Петроградського 
університету за порадою О.О.Шахматова звернувся до великого князя К.К.Романова із 
проханням про “високе заступництво”. 7 грудня 1914 р. М.С.Грушевський також написав 
листа до К.К.Романова, а 5 квітня 1915 р. -  із Симбірська (архів РАН, ф. 6, оп. 1, од.зб. 38, 
арк. 25-30 зв.).
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№ 5

27. ХП. [11915.
Казань, Большая Суконная, 29 

Глубокоуважаемый и дорогой Алексей Александрович!
Приветствую Вас праздниками и Новым годом и шлю искренние пожелания всего 

хорошего 1 Желая всего доброго Вам, желаю и себе, и наоборот, -  так тесно переплелись 
теперь личные и общие интересы, надежды и мечты на лучшее будущее!

Живу нельзя сказать, чтоб хорошо, не знаю, знаете ли Вы Казань, но с непривычки, да 
и особенно еще в моем положении трудно себя чувствовать сносно. Климат не здоровый, 
недомогаю, семья вовсе болеет, условия жизни вообще тяжелые.

Вследствие полного растройства киевской жизни окончание УШ тома, наполовину 
отпечатанное еще перед войной, лежит без движения и могу добиться, чтобы типография 
ее окончила и выпустила, а продолжать дальше не имею возможности вследствие отсутствия 
литературы и источников. Теперь только мне пришлось увидеть насколько украинские 
изучения стоят особняком от русской науки и как мало последние с ними соприкасаются. 
Занимаюсь разною мелочью да почитываю -  в надежде, что может быть когда нибудь 
вернуться те нормальные условия, в которые можно будет все это использовать. Невидно 
только, когда эти нормальные условия вернутся, и что изменится к этому времени.

Да и трудно впрочем достигнуть необходимой для работы душевной ясности в нынешних 
условиях жизни вообще, и в моей в частности -  в вечном соприкосновении с атрибутами 
понадэорного режима.
Всего хорошего. Преданный Вам, МГрушевский.
Там само, арк. 45-47.

№ 6
28.1У.[ 1 ]916.

Дорогой и глубокоуважаемый Алексей Александрович!
Мне очень совестно, что долговременное мое молчание возбудило в Вас подозрение 

относительно моих настроений по отношению к Вам. Я как был так и остался при искреннем 
уважении и любви к Вам -  а не писал, потому слишком бессодержательно и безотрадно мое 
существование, так что нечем делится, и совестно и тоскливо как то напоминать людям об 
этом удивительном прозябании. На книгу присланную Вами и с огромным интересом мною 
прочитанную -  в общих частях, я все расчитывал ответить книгою же -  точнее 3 главами 
из УШ тома моей Истории, но мне до сих пор не пришлось увидеть этой главы, набранных 
еще до войны, к которым нужно было набрать конец, 1 */2 л., а набирать дальше типография 
и вовсе отказалась (мне хотелось выложить по крайней мере написанное до войны) примите 
по этому хотя запоздалую благодарность!

Недавно я писал Олександру о некоторых высланных и получил ответ, что он болел и 
выезжает, передав это дело Вам. Таким образом я -  невольно -  опять затруднил Вас. О 
некоторых из них (точнее об одном -  Роздольском)1 Вы кажется представление уже имели. 
Я думаю, что Олександр по совокупности своих званий -  академического и светского сможет 
найти какие нибудь пути еще неиспробованные -  а поводом мне послужили рассказы о 
восстановленных профессорах австр[ийских] и германских, переведенных из Казани по 
ходатайству академии, и мне пришла мысль, что и высланные ученые и литераторы может 
быть могли бы получить эту возможность.

Примите пожелания всего наилучшего от преданного Вам М.Грушев[ского).
Мне раньше посылались Известия Академии -  по львовскому адресу, до самой войны. 

Не знаю, что сделалось с дальнейшей моей высылкой -  вычеркнули ли ее из списка, или 
продолжили.
Там само, арк. 47-48.

1 У своєму листі до О.О.Шахматова від 26 квітня 1914 р. М.С.Грушевський повідомляє 
про Роздольського: “...наш товарищ ... преподаватель 1 Львовской гимназии Осип Иванович 
Роздольский, много лет собиравший мелодии на фонограф в Галиции (он и издал) хотел 
бы использовать вакации для собирания в Черниговской и Полтавской, а может быть и в 
некоторых смежных губ[ерниях]. Не были бы Вы столь добры -  исходатайствовать ему от 
Академии открытое письмо? Он очень бы хотел иметь его и без него не решается двигаться*’.
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ЇМ* 7
27.У.[1]916.

Дорогой и глубокоуважаемый Алексей Александрович!
Прежде всего искреннейшая благодарность за “Известия** 1904-5 гг., которые я на днях, 

очевидно, -  по Вашему представительству1 получил. Там много интересного по Киев[скому] 
периоду! Но я сейчас сижу больше в ХУП в. Почитываю, -  и между прочим выходит у меня 
статейка: "Великая, Малая и Белая Русь’*, Царский титул 1655 г. и происхождение этого 
трехгласного термина. Раньше был, около 1 1/г года, титул Великая и Малая России, 
поднесенный т[ак] ск[азать] Украиной при присоединении и с’импровиэированной из метропо- 
личьего титула. Затем в сентябре 1655 года был дополнен довольно неожиданно -  формула 
“Вел[икая] и М[алая] Р[усь]” включала в себя и то что получило обозначение Б[елой] Руси, 
а Б[елая] Русь и обозначала Русь Московскую*. По-видимому, эта импровизация была 
продиктована политическими] мотивами. Я, разумеется, не могу всего этого выяснить -  для 
этого нужны архивные справки, и русский материал, которого у меня тут нет**. Но 
‘‘предварительные сообщения** можно составить. Не захотите ли дать ему место в Известиях, 
если там есть место, и если статья эта подойдет. Если нет -  ответьте откровенно, как я не 
хотел бы чтобы искренние отношения портились вынужденной любезностью.

Роздольскому Симбир[ский] губернатор] по его просьбе разрешил переехать в Казань, 
но здешняя администрация говорит, что это произошло без его ведома и вопрос, оставит 
ли его в городе. Такая ерунда. Я остаюсь на лето в городе. Слишком уж все эти полицейско- 
административные канители опротивели мне, самое воспоминание о них поднимает 
отвращение. Но становится ужасно жарко.

Преданный Вам, МГрушевский.
А Франко2 умер! Очень меня это огорчило.

Там само, арк. 49-50.

1 Слово написане нерозбірливо.
* Термин, правда, употреблялся очень неустойчиво, проследить его историю было бы 

интересно, но углубляться в этом напр[явлении] в настоящих условиях нет возможности 
(примлМ.Грушевського).

** Нет впрочем и литературы, очень часто -  самой элементарной (прим. М.Грушевського).
2 Франко Іван Якович (1856-1916), видатний український письменник, публіцист, 

громадський і політичний діяч.

ІМ* 8
1.ІХ.[1]916.

Арбат, 55
Глубокоуважаемый дорогой Алексей Александрович!

Вот уже три недели как я с семьей в Москве. Сталось это довольно неожиданно, так 
как после всех предыдущих безуспешных хлопот Академической группы я уже отложил 
всякую надежду и начал прочно основываться на зиму в Казани, и переезд в Москву вызвал 
жесточайшую ломку моих занятий и всего порядка жизни. Эти ломки -  которых за эти три 
года мы столько пережили, ужасно сокрушают мои силы, энергию и здоровье. Пройдет 
немало времени, пока я тут налажу отношения к библиотекам, приведу в известность, что 
где я могу иметь для себя и как ими пользоваться -  а там “что день грядущий нам, готовит?” 
Тем тяжело, что жизнь становиться все труднее, сложнее и забирает много времени на то, 
где иметь кров над головою и -  буквально -  кусок хлеба на столе.

Искренне преданный Вам М.Грушевский.
Наконец дождался я экземпляров УШ т[ома], начатых еще в 1913 -  прощу принять один 

из них.
Там само, арк. 57.

№ 9
28.Х.[1]916. Москва 

Дорогой и глубокоуважаемый Алексей Александрович!
Живется мне тяжело -  так тяжело, что даже не хочется распространяться; кроме всего 

прочего дочь заболела чем то вроде скарлатины, и это при условиях жизни без прислуги, в
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двух комнатах и нынешних неустройствах всякими неудобствами переходит всякое 
представление. Бумага, на которой пишу дезинфицирована, во все же Вы лучше ее сожгите.

Редакция Рус[ского] Исторического] Журнала предлагает отдать ей мою статейку о 
Великой, Малой и Белой России, которую я предполагал для Известий АН и которую хотел 
бы дописать, как только освобожусь от УШ т[ома] Истории, которую здесь печатаю и 
дописываю оборванные войной страницы. Как члену редакции Р[усского] И[сторического] 
Ж[урнала] и редактору Известий предоставляю Вам решить, куда ее направить.

Преданный Вам, МГрушевский.
Там само, арк. 52.
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Шановні колеги!

Рада Спілки архівістів України та редакційна 
колегія "Вісника САУ” запрошують Вас взяти участь в 
обговоренні актуальних проблем життя архівістів, 
реформування архівної справи в Україні та шляхів 
активізації діяльності місцевих відділень і осередків 
Спілки на сторінках "Вісника”, черговий випуск якого 
зараз готується.

Повідомлення, запитання, побажання просимо 
надсилати за адресою: 252601, мХиїв, вул. Солом’ян- 
ська, 24. Спілка архівістів України.

Телефон для довідок: 277-27-55.



До уваги працівників 
архівних установ

Українським державним науково-дослідним інститутом 
архівної справи та документознавства (УДНДІАСД) 
підготовлено П ерелік типових докум ентів, що 
утворюються в діяльності органів державної влади та 
місцевого самоврядування, інших установ, організацій 
і підприємств, із зазначенням термінів зберігання 
документів.

Перелік містить майже 2300 статей та охоплює всі види 
організаційно-розпорядчої, науково-технічної, науково- 
організаційної документації, яка утворюється в діяльності 
органів державної влади, підприємств, установ і організацій 
загальнодержавного, обласного, районного, міського, 
сільського рівня.

Він може використовуватися також підприємствами і 
організаціями недержавних форм власності.

Орієнтовна вартість одного примірника Переліку -  
З гривні.

Замовлення на Перелік із зазначенням необхідної 
кількості примірників слід направляти за адресою: 252601, 
м.Київ-110, вул. Солом’ янська, 24. Український державний 
науково-дослідний інститут архівної справи та 
документознавства.
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* ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!

Щойно вийшли у світ:

Грушевський М.С. Історія України-Руси. -  В 11-ти т., 12-ти кн. -  

Т. ІХ -1 .-К ., 1996;
Епістолярна спадщина Михайла Грушевського (Покажчик до 

фонду № 1235 у ЦДІА України у м.Киеві) / Упорядник І.Гирич. -  
К., 1996. -  107 с.

Інститут української археографії та джерелознавства ім. 
М.С. Грушевського НАН України готує до друку щоденники 
М.Грушевського студентських років та львівського періоду 
діяльності; спільно з іншими інституціями планується видання 

листування М.Грушевського з К.Студинським, листів великого 
вченого до українських літераторів, його неопублікованих 

прозових творів.

З  питань придбання та спонсорської підтримки видань 
звертатися до Інституту української археограф ії та 
джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України за адресою: 
252601, м.Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.

Тел. (факс) (044) 2285098.


