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ВСТУПІм’я і творчість М. Яворського до недавнього часу замовчувалися в Історіографії. А якщо 1 згадувалися, то неодмінно в негативному плані. В узагальнюючих працях українських Історіографів вчений однозначно розглядався як прихильник загальної «схеми* історії України, якій були властиві перебільшення ролі національного питання перед соціальним у революційній боротьбі, ідеалізація дрібнобуржуазних націоналістичних партій, намагання відшукати специфічні шляхи розвитку та поширення марксистських ідей в Україні, недооцінка авангардної ролі пролетаріату та діяльності більшовицьких організацій, підміна класового аналізу національним при характеристиці суспільно-політичних процесів1. Навіть у досить докладній «Историографии истории Украинской ССР» <К_, 1986. — 555 с.) прізвище М. Яворського чомусь зовсім не згадується, неначе його й не було в українській історіографіїТільки вже в умовах зростання демократизації та гласності, в 1989 р. історика було повністю реабілітовано. Відтоді починають публікуватися статті, що являють собою перші вдалі спроби правдиво розкрити різні сторони життєвого шляху та діяльності М. Яворського2. Серед них обгрунтованістю оцінок та зважсністю викладу відзначаються наукові розвідки Г. Касьянова і О. Руб- льова. На основі використання значного архівного матеріалу та опублікованих даних Г. Касьянов стисло висвітлив біографію і творчий шлях Яворського. Залучивши додаткові архівні відомості, О. Рубльов зосередив увагу на життєві перипетії історика, а також на його вклад в розвиток українського краєзнавства, зробив ряд цікавих спостережень.У першій грунтовній газетній статті про Матвія Івановича публіцисти О. Абдуллін та Е.Логвин, спираючись здебільшого на матеріали КДБ і розповіді сина історика — Т.М. Лук’янюка, емоційно піднесено висвітлили переважно драматичні сторінки
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життя М. І. Яворського. У збірнику «Репресоване “відродження”» ті ж самі автори розширили використання документів, залучили спогади другої дружини Матвія Івановича — Сільви Іванівни Лук’янюк. Як нам здається, О. Абдуллін І Е. Логвин занадто захоплюються цитуванням сфабрикованих у ДПУ-НКВС слідчих документів, вибитих силою з ув’язнених неправдивих, але вигідних слідству показань. Втім, подібий підхід до даного питання є характерним для переважної більшості публіцистичних виступів (а іноді і праць професіоналів-істориків) про репресованих. На наш погляд, у таких слідчих матеріалах слід чітко розрізняти достовірні, об’єктивні відомості про репресованих та сфабриковані слідством фальшивки. Коротко, але досить переконливо висвітлив останній, драматичний період життя М. Яворського в своїй монографії Ю. Шаповал3.Крім згаданих вище праць, нами широко використано книжки4, статті М.І,Яворського, надруковані та неопубліковані рецензії на його твори таких відомих істориків, як Д. Багалій, О. Оглоблин, М. Слабченко, Н. Мірзо-Авак’янц, Т. Скубицький, М. Рубач, І.Рибаков та ін.З використаних нами архівних матеріалів особливу цінність являє лист М. Яворського до генерального секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора від 4 лютого 1930 р.5 У цьому документі, міститься чимало відомостей із життя та творчості Яворського в плані його самоаналізу, висвітлюються основні віхи біографії історика від дня народження до кінця його перебування в Галичині (1919 р.) — найменше вивченого періоду життя історика.Безпосередньо до цього листа примикає позов до харківського суду першої дружини вченого Софії Яворської щодо виплати аліментів для двох його дочок6. У цьому позові міститься чимало компрометуючих Яворського відомостей, спростуванню та роз’ясненню яких, власне, і був певною мірою присвячений лист до С. Косіора.У фонді 166 Hu-^комату освіти України нами знайдено чимало відомостей з біографії Історика, зокрема про його перебування у Києві та Харкові в 1920—1930 ррп про діяльність його в Укрнауці (заст. голови та голова), викладання у вузах, керівництво ним Клубом політемігрантів Західної України тощо.Таким чином, є достатня кількість різних джерел для різнобічного висвітлення життя й діяльності одного з найвизначніших українських істориків 20-х років XX сти який зробив істотний вклад у тогочасне відродження української культури4



та самосвідомост. народу, а деякі надбання його залишилися корисною спадщиною 1 для нас. Про ставлення до Яворського в Україні вже йшлося више Неоднозначним воно було 1 за кордоном. Як справедливо свідчить Г. Касьянов, у зарубіжній Історіографії найбільш поширеним є погляд на Яворського як на «офіційного історика» чи «Ідеологічного наглядача», переважно «апаратника, а не історика» в радянській Україні, Деякі сучасники М. Яворського — зарубіжні історики-смігранти вважають його просто жертвою боротьби властей проти українського націоналізму в 30-і роки’. Вважаємо ці оцінки обмеженими і поверховими.Спробуємо грунтовніше й зваженіше розібратися у цій непересічній постаті в українській історіографії, відділяючи догматичні штампи більшовицької концепції, які були достатньо представлені в працях Яворського, від об’єктивної сутності історичної концепції ученого із зважсністю її основних складових частин. Слід показати самобутнього історика, який постійно прагнув самовіддано служити своєму народові, поступу України.
ДИТЯЧІ ТА ЮНАЦЬКІ РОКИМ. Яворський народився 28 листопада 1884 р. у сКорчмин Сокольського повіту на Галичині у с’імї ссляннна-бідняка Івана Яворського, в якого було троє дітей — два сини і дочка*. Наводимо найбільш вірогідні відомості про місце і дату народження історика, користуючись давніми архівними відомостями. У літературі та пізніших документах маємо згадки про 1885 рік народження та про його місце: сСош9.Життя майбутнього історика в складних обставинах пригнобленої Австро-Угорщиною Галичини наклало свій відбиток на формування особистості та світогляду М. Яворського, який зазнав тих самих утисків, що І його народ.Галичина кінця XIX — початку XX ст. залишалася однією з найвідсталіших в економічному відношенні частин Австро- Угорщини і відзначалася вкрай низьким життєвим рівнем населення.Зростання рядів сільської бідноти, до якої належали батьки М. Яворського, супроводжувалося аргарним перенаселенням. А в зв’язку з досить сличим промисловим розвитком краю відплив спролетаризованих ерств сільського мислення у міста був невеликим. Тому з 80-х років XIX ст. розпочалася масова



еміграція селянства. Всього з Галичини емігрувало і не повернулося до першої світової війни понад 300 тис. українців10.Складнощі та суперечності соціально-економічного розвитку в краї призвели до розмежування соціальних сил, до утворення юлітичних партій. Активізувалися дві основні суспільно-політичні консервативні течії: народовці, які всіляко прагнули до співробітництва з австрійськими властями і бачили майбутнє всіх західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської монархії, та москвофіли, що орієнтувалися на царську Росію.Та спинимося докладніше на характеристиці більш поступової Русько-української радикальної партії, з представниками якої тісно пов’язана діяльність М. Яворського на початку XX ст. Ця партія була заснована з ініціативи М. Драгомзнова 1890 р. Її очолювали І.Франко, М. Павлик, В. Будзиновський, С. Данилович та ін. Програма партії складалася з програми-максимуму та програми-мінімуму. В першій декларативно проголошувалося, що «згідно із здобутками наукового соціалізму- хочемо колективного устрою праці і колективної власності засобів про- дукційних»11. Більш практичні й реальні завдання висувалися у програмі-мінімум. У ній, зокрема, йшлося про підвищення матеріального добробуту трудящих, ліквідацію їх економічного визиску. Реалізацію цих заходів радикали вбачали у перебудові суспільства за допомогою виробничих спілок. В умовах тогочасної дійсності ці прагнення виявилися нездійсненними.Політичні вимоги зводилися до запровадження загального прямого, таємного голосування, скасування привілеїв для панівної верхівки, ліквідації постійної армії і заміни її народним ополченням, проведення мирної зовнішньої політики.Історичне значення цієї партії полягає в тому, що вона відображала життєві потреби селянства, інших пригноблених, відігравала значну роль у розвитку демократичного руху на рубежі XIX—XX ст, згущуванні селян на обстоювання своїх інтересів. Однією з форм зв’язків радикалів з масами було створення у багатьох повітах Галичини громадських читалень. Поступово партія відходила від соціалістичних ідеалів, які на практиці себе не виправдовували, на національно-демократичні позиції.1899 р. частина радикалів разом з народовцями об’єдналися в Українську національно-демократичну партію (УНДП). Таким чином, поступово розвіюються революційні ілюзії серед української прогресивної інтелігенції. Поразка російської революції6



1905—1907 рр. сп, ямовувала український національний рух у ліберальне русло.Отже, на початку XX ст. основною політичною силою в Східній Галичині була національно-демократична партія, утворена 1899 р. До її керівного органу — народного комітету — входили такі відомі діячі українського національного руху, як М. Грушевський, К.Левицький, Ю. Романчук, ДСавчак та Ік. Партія об’єднувала представників української інтелігенції, духовенства, міщанства, заможного селянства, а також відомих громадських діячів. Вчені та публіцисти, які входили до її складу, в своїх працях гостро критикували Існуючий лад. У програмі- максимум партії, викладеній у відозві до народних мас, висувалося завдання боротьби за незалежну Україну, «де б усі частини нашої нації з’єднувалися в одну новочасну культурну державу»12.Національна програма-мінімум була обмеженою. Вона не виходила за рамки вимоги поділу Галичини на дві окремі національні території (українську — східна та польську—західна), наділені широкими автономними правами. Члени УНДП добивалися також рівноправності української мови в урядових установах і школах, відкриття українського університету у Львові, ряду українських гімназій та загального виборчого права.Визвольний рух початку XX ст. у Галичині особливо яскраво виявився у змаганнях за утвердження української національної освіти. На багатолюдних мітингах громадськість вимагала ліквідувати дикеримінацію української школи, ведення навчання учнів рідною мовою. Особливо активно боролася проти національного гноблення, за відкриття українських шкіл студентська молодь. Все це свідчило про пробудження національної"! свідомості трудящих мас, зростання їх потягу до знань.Отже, можна зробити загальний висновок про те, що на початку XX ст. український національний рух набрав досить значного розмаху, до нього активно включалася галицька молодь, про що, зокрема, свідчить і діяльність студента та молодого науковця М. Яворського, заповітною мрією якого були незалежність, соборність України.Ще в ранньому віці Матвій виявив великий інтерес до знань, і батько вирішив послати сина до Львова, в гімназію. Спочатку він навчався на кошти українського добродійного товариства, а згодом заробляв сам на життя, репетируючи молодших товришів по гімназії. Після " закінчення певний час він працював на фабриці у Сілезії. . ютім поєднував ропоту в українському
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страховому товаристві «Дністер» з навчанням на юридичному факультеті Львівського університету, який успішно закінчив 1910 р.13Під час навчання М. Яворський серйозно займався проблемами політики, економіки, історії, вивчав іноземні мови, почав збирати власну бібліотеку. На час закінчення університету він досконало володів багатьма іноземними мовами, читав в оригіналі праці Г. Гегеля 1 Ф.Е тельса, К.Маркса 1 К. Сен-Сімона, Л. Фейербаха та 1н.Матвій Яворський активно включився в національний рух української громадськості проти галицьких москвофілів та проти польської шляхти. Слід зазначити, що він не тільки брав участь у цьому русі, а часто був і його організатором. Так, в університеті М. Яворський був членом комітету української молоді вузу, головою спортивного товариства «Україна», що готувало молодь для бойової діяльності.Молодий Яворський брав також активну участь у виступах прогресивної громадськості Східної Галичини за відкриття українського університету (тодішній Львівський університет був фактично польським). 1 липня 1910 р., під час чергової акції молоді з вимогою української вищої школи, польськими шовіністами був убитий товариш Яворського — студент юридичного факультету Львівського університету А. Коцко. Того ж року вперше було ув’язнено й самого Матвія Івановича.Після закінчення вузу М. Яворський продовжував наукові студії 1912 р, склавши відповідні екзамени, за дослідницьку працю «Соціальні основи підліткової злочинності» одержав ступінь доктора політичних наук. Водночас працював судовим практикантом. Того ж року він познайомився з такими видатними діячами української культури, як І. Франко, М. Павлик, В.Гнатюк. Спілкуючись з ними, М. Яворський учився в них «громадського життя»14. Значення спілкування М. Яворського з великим українським письменником, учг іим і громадським діячем, одним із засновників Русько-української радикальної партії Галичини не потребує будь- якого роз’яснення. М. Павлик — відомий громадський діяч, письменник, разом з L Франком видавав журнали «Громадський друр>, «Молот», збірник «Дзвін». Допомагав також М. Драгоманову та С. Подолинському видавати в Женеві журнал «Громада». Був одним із засновників згаданої вище радикальної партії.Громадський діяч В.Гнатюк був визначним етнографом, секретарем Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка у Львові, 8



академіком ВУАН з 1924 р. У цих діячів Яворський бував удома, а з дочкою В. Гнатюка мав намір навіть одружитися, але цього йому не судилося здійснити.Значний вплив на формування його як науковця відіграли професор-юрист Львівського університету П. Стсбельський, суддя, громадський діяч, член Української національно-демократичної партії Д. Савчак, а також М. Грушсвський, лекції якого він слухав в університеті, І. Боберський — гімназійний учитель у Львові початку XX ст. Матеріально Яворському допомагав один Із засновників товариства «Дністер», відомий філантроп, адвокат С. Федакls.Далі коротко, виходячи з наявних матеріалів, охарактеризуємо інші визначні постаті, з якими М. Яворський підтримував зв’язки в різні періоди свого життя.Серед приятелів-однодумців Матвія Івановича були учасники українського національного руху, яких він згадував 1930 р. у листі до С. Косіора. Так, М.Січинський відомий тим, що у 1908 р. застрелив намісника Галичини, польського графа А. Потоцького, за що був засуджений до смертної кари. За допомогою друзів М. Січинський втік із в’язниці і виїхав до США. В 1928 р. він відвідав УСРР на запрошення її урядових кіл16. Багато діячів перейшло, як І сам Яворський, на позиції більшовизму, але їхній життєвий шлях, як правило, закінчувався трагічно. Вони були репресовані та знищені радянськими каральними органами. Й. Букшований був майором українських січових стрільців, у 1919 р. перейшов на бік більшовиків, а 1933 р. — репресований. Р. Заклинський — літератор І публіцист, діяч Русько-української радикальної партії — з 1920 р. жив і працював у радянській Україні, був членом спілки письменників «Західна Україна*. Його репресовано 1933 р.М. Залізняк походженням з Наддніпрянської України, в 1907 р. переїхав до Львова, був одним з перших українських соціалістів-революціонсрів, у 1919 р. — посол УНР у Відні та Гельсінкі. 1945 р. був заарештований радянськими органами І засланий на 15 років до таборів. Помер 1950 р. М. Лозинський — юрист, публіцист 1 громадський діяч — у 1919 р. був членом уряду ЗУНР. 1928 р. переїхав у радянську Україну, працював викладачем вузу у Харкові. 1930 р. репресований, помер на засланні 1937 р.В. Старосольський — львівський адвокат, громадсько-політичний діяч, один із засновників «Молодої України», член закор-9



донного комітету Революційної української партії (РУП). Виступав адвокатом на політичних процесах, був членом уряду УНР 1919 р. У 20-х роках — професор академії у Подебрадах (Чехо- Словаччина). У 1939 р. заарештований радянськими органами, помер в ув’язненні в Сибіру.І. Сіяк — політичний 1 військовий діяч, старшина українських січових стрільців — у 1919 р. потрапив у полон до червоних. Залишився в радянській Україні, викладав у вузах Харкова 1 Києва. Репресований 1933 р. Два брати Івана Сіяка — Микола та Осип — також були репресовані радянськими органами в 30-х роках17.Остаточна доля двох нижчезгадуваних діячів, з якими спілкувався М. Яворський, нами не з’ясована. О. Назарук — громад- сько-політиі іий діяч, журналіст І публіцист — був організатором шкільних драгомановських гуртків у 1899—1904 рр, у Галичині, членом управи Русько-української радикальної партії, членом стрілецької Ради українських січових стр.льців у 1915—1918 рр. Входив до урядів УНР і ЗУНР. О. Охримович був членом Союзу визволення України в 1915—1918 рр, потім працював адвокатом на Закарпатті, Після 1939 р. його доля невідома.Порівняно нормально склалося життя юриста В. Левицького, члена Союзу визволення України. З 1941 р. він редагував радянофільську газету «Громадський голос* (Нью-Йорк).Отже, наведений нами матеріал розкриває суспільно-політичні обставини, в яких формувався й розвивався світогляд М. Яворського, свідчить також про те, що молодий учений брав активну участь у громадському житті.Після присвоєння М. Яворським вченого ступеня доктора політичних наук (1912 р.) перед ним визрівали нові плани щодо щукових студій, дальшої активної участі в національному русі в інтересах свого народу, здійснення давньої мрії — незалежності України.
ВОЄННІ ВИПРОВУВ? ННЯ; ЧАС ЗЛАМУТа здійсн аню його планів перешкодила перша світова війна. Яворського було мобілізовано до австро-угорської армії. Почалися сумні фронтові будні. Майбутній історик уважно слідк; зав за швидким перебігом подій.З перших днів воєнних дій Галичина стала осередком великих боїв, наслідком яких були величезні руйнувані я. ЗО січня 1915 р. газета «Діло» писала; «_. Села і цілі ліси зникли з лиця землі і, як далеко око догляне, чорніє тільки чорна10



землиця, поорана окопами 1 шанцями». На початку 1916 р. втрати Галичини від воєнних дій становили 6 млрд 'крон18.Війна виявилася для українського народу особливо трагічною: сотні тисяч українців з Австро-Угорщини І Росії, призвані до лав діючих армій, змушені були вести братовбивчу війну за чужі їм цілі.М. Яворський зазначав, що війна викликала «першу зневіру в орієнтацію на Німеччину, в яку ми всі так вірили»1’. Він згадував про жорстокі репресії властей проти галичан. У роки війни понад 100 тис. їх померло в концентраційних таборах з голоду і від епідемій. Лише в 1916 р. у краї було повішено ЗО тис. чоловік. Розправа здійснювалася за участю польсько-галицької адміністрації, при підтримці панівних верств, які були зацікавлені в придушенні українського національного руху20. Матвій Іванович пізніше свідчив, що всі ці неподобства «вже 1914 року почали викликати необхідність перегляду мого світогляду..»21 Він рішуче виступав проти несправедливої війни.У діючій армії М. Яворський перебував до 1916 р. як хорунжий 34-го австрійського піхотного полку. Згодом, через поранення його було переведено в тил, до Холма Інструктором кулеметної школи. Того ж року там він одружився з дочкою уніатського священика Софією Мулик. Виховувалася вона в іаціональних традиціях, її брат Ярослав був членом УСДП Галичини та Буковини, січовим стрільцем. Від Софії у Матвія Івановича народилося дві дочки — Ольга 1 Любов. Цей шлюб Яворського був нетривалим (розлучився він із Софією 1921 р.), але мав для нього фатальні наслідки, що з'ясувалося у 1929 р.22Лютнева революція в Росії та утворення Центральної Ради посилили у Яворського національні почуття. Як він висловлювався, ці події «підняли мене знову на шлях націоналістичної екстази*23. На Волині, де він служив у той час, робилися перші кроки щодо утвердження української державності, багато січових стрільців вели відповідну пропаганду серед населення.У 1917 р. М. Яворського було призначено військовим перекладачем при австрійському зв’язковому офіцерові, що перебував при штабі німецької армії Лізінгена, розташованій на Волині. Коли на початку 1918 р. ця армія (згідно з Брестським мирним договором) рушила в Наддніпряні ьку Україну і при Центральній Раді було впроваджено посаду військового уповноваженого австрійського командування,підпоручика Яворського разом з десятком українських січових стрільців було призначено до11



штабу цього уповноваженого. Цю ж посаду він обіймав і за гетьмана П. Скоропадського, здебільшого чергуючи по штабу24.У той час він був сповнений ентузіазму як патріот України: йому «всміхалася велика Українська держава». Партійна боротьба його тоді не цікавила. Більшовиків він уявляв собі як окупантів України, а соціалістичну програму засуджував як непридатну для здійснення української незалежності. На той час так вважали всі українські національні партії, зокрема Союз визволення України25.Ці настрої Яворського знайшли відображення і в листуванні з дружиною. Так, у листі від 21 лютого 1918 р. він повідомляв, що німці проминули Рівне, а попереду йшли українські війська (Центральної Ради. — А.С.), яких палко вітав народ, бо «хоче вже раз позбутися тої більшовицької нужди». Відзначав, що як «німці вдарять, то більшовики не устояться»26. У листі від 2 березня висловлював своє задоволення з приводу того, що напередодні більшовицькі війська залишили Київ.У листі від 8 квітня він писав: «Пануючою тепер є партія соціал-революціонерів. Вони хотять окрему Україну політично, культурно й мілітарно сильною» (йдеться про українських есерів. — Л.О. Але Яворський різко критикував цю партію за те, що вона пропонувала ліквідуватч земельну власність, приватне виробництво 1 торгівлю. Він робив висновок: «Дні сеї партії почислені, бо селянин землі не дасть — хіба згине»27. Отже, на той час він твердо стояв на позиції необхідності приватної власності на землю, насамперед з боку селянства.Навряд чи був щирим Матвій Іванович, коли писав Косіору: «Гетьман ький переворот, про який я, до речі, взнав аж на другий день, вчинив на мене прикре враження.»»28 Листи до дружини свідчать про те, що він почував себе цілком впевнено І при штабі П. Скоропадського, підтримував добрі стосунки з його офіцерами29.До того ж на той час він ще сподівався, що гетьманат як форма україь.ької державності не протиставлятиметься Австро- Угорщині та Німеччині.Але поступово у Матвія Івановича наростало розчарування у політиці гетьманату. Цьому, зокрема, сприяло ознайомлення з більшовицькою прої рамою. Під осінь 1918 р, згадував Яворський, коли стала назрівати революція й в Австрії та Німеччині, а гетьманці помітно повертали в бік єдиної 1 неділимої Росії, у нього стала визрівати думка, що Україну можуть врятувати тільки12



більшовики30. Але він небезпідставно побоювався нового вибуху громадянської війни між більшовиками та українськими національними збройними угрупованнями, що приведе на українські землі замість німців таких «визволителів», як французи — наявні друзі поляків, — а це загубить і Галичину, віддавши її Польщі.З проголошенням у Львові в листопаді 1918 р. Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) та початком українсько- польської війни за Львів Яворський виїхав до Галичини, де служив у навчальній військовій команді Української галицької армії (УГА) як референт організації польової жандармерії31.Протягом 1919 р. М. І. Яворський дедалі більше проникається більшовицькими ідеями. Згодом він зазначав: «За мою більшовицьку орієнтацію та за участь у заговор! повалити галицький уряд мене знято з усякої служби-». Перебуваючи в Кам'янці- Подільському, він зазнавав судового переслідування за те, що рішуче виступав проти союзу з Петлюрою (тобто з Директорією) і проти денікінської орієнтації. Матвій Іванович належав до тих радикально настроєних галицьких офіцерів, які займалися підготовкою переходу УГА на бік Червоної армії й створенням Червоної української Галицької Армії (ЧУГА). Проте через захворювання на тиф він не брав безпосередньої участі у цих переговорах. Після одужання його було призначено начальником нолітшколи для червоних старшин у Києві32Друга дружина Матвія Івановича Сільва Іванівна Лук’янюк згадувала, що познайомилася вона з ним у 1919 р. під час роботи в редакції газети «Галицький комуніст». Він часто відвідував засідання співробітників газети. Спілкувався з галицькими комуністами, майбутніми членами Галрсвкому М. Бараном, М. Лсвиць- ким, І. Немоловським33. Його близькими знайомими у той період були член редколегії «Галицького комуніста» Краснокутський та письменник Олесь Досвітній, який також працював у редакції34.Весняний нас.уп військ Польщі 1920 р., перехід 2-ї та 3-ї бригад ЧУГА на бік армії Пілсудського докорінно змінили обстановку наприкінці квітня. Учасник 1 свідок тих подій письменник М. Ірчан констатував: «Час 1 тільки час був виновником всього. Я (І впрочім Загато людей) переконаний у цьому, що якби Червона галицька армія була не кинсна на фронт так швидко, то з неї була б рішуче добра, свідома армія. Та сталося. Жаліти пізно. Однак, хтозна, чи польським панам було б так легко поневолити вдруге Галичину, якби Гал. армія була літом 1920 р. . в таборах 1нтернов.;..их, а на фронті?»33
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За рішенням командуючого ЧУ ГА В.Порайка (водночас члена Київського губкому КП(б)У і голови Київського раднар- госпу) М. Яворський з групою галичан, які залишилися вірними Червоній армії, виїхав до Москви, а звідти — до Казані, де був прийнятий у партію (квітень 1920 р.)36.Там же з травня до серпня викладав у школі політграмоти. У серпні повернувся в Україну — до Харкова. Викладав в Інституті народної освіти історію революційних рухів та історичний матеріалізм37. Так закінчився важливий період у житті цього здібного, енергійного галичанина, який палко взявся за благородну справу національного відродження в радянській Україні під хвилюючим впливом революційних поривань. Його висока освіченість, знання багатьох мов, незмірна працьовитість були вкрай необхідні новій владі та рідному народові.
ПЛІДНЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ:

ПОЛІТИЧНА ТА ГРОМАДСЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 20-Х РОКІВУ цей період діяльність М. Яворського була пов’язана пере- ва -.но з Народним комісаріатом освіти УСРР та його структурами. А ын охоплював надзвичайно широку сферу суспільного життя: професійну та загальноосвітню школу, вищу освіту, ліквідацію неписьменності, науку, різні інші галузі культури. Всі ці ділянки перебували під великим тиском марксистсько ленінської, більшовицької ідеології. Та, незважаючи на це, водночас ішов процес національного відродження українського н. роду, визволеного революцією від царського гніту. Цей процес привертав пильну увагу кращих представників інтелігенції України. Серед них почесне місце належало М. Яворському.Після повернення в Україну (серпень 1920 р.) він знову зустрівся вже в Харкові з С. Лук’янюк. Між ними дедалі міцнішали дпужні відне дни. Він викладав політекономію у Центральній партійній школі, де навчалася Сільва. Можна зрозуміти становище ще молодого чолов’ка, багато років відізваного від своєї сім’ї- До того ж слід враховувати ту обставину, що в умовах радян ->кої влади з її ідеологічними постулатами зовсім неприпустимим було те, щоб у комуніста, викладо”а системи партійної освіти дружина була з попівського роду 1 проживала за кордоном (в Польщі).14



Тому коли в 1921 р. Софія Яворська звернулася до бюро розшуку полонених у Харкові, вона одержала відповідь з власноручною допискою М. І. Яворського: «Я не був і не є ніяким воєнно-полоненим. Я сам комуніст від 1919 р.3* Моя бувша жінка Софія не є дальше зв’язана з моєю особою і може урядити собі життя після власного уподобання, Я йду сам в життя своїм шляхом. Харків. 16.V.1921 р>39Це була одна з особистих трагедій, так характерних для радянської доби, замішаних на Ідеологічному протистоянні. Розрив Матвія Яворського із Софією згодом мав для нього сумні наслідки..У 1923 р. Матвій Іванович одружився із Сільвою Лук’янюк. Оселилися вони в комуні лекторів по сусідству з Е. Квірінгом, який у 1923—1925 рр. був першим секретарем ЦК КП(б)У, та керівником партшколи Стрельбицьким. Жили вони дружно як у сім’ї, так і з сусідами40. М.Яворський плідно й активно працював як на політичній і громадській роботі, так і в галузі викладання та науки.На початок своєї науково-педагогічної діяльності в радянській Україні М. Яворський був цілком зрілим ученим Із сформованим світоглядом та власним баченням багатьох наукових проблем. Широким було коло його наукезих інтересів. Він викладав у Центральній партійній школі, Інституті народної освіти політекономію, історію класової боротьби в Україні, курси історії України та КП(б)У. За фахом юрист, він швидко оволодівав найскладнішими проблемами Історії України, філософії та ін. Йому вдавалося оперативко готувати підручники 1 посібники з читаних ним курсів.Комуністична партія та радянська влада у той час дуже дбали про підготовку кадрів, озброєних марксистсько-ленінською методологією. Наприкінці 1922 р. у Харкові розпочав свою діяльність Український інститут марксизму і марксознавства, перед яким ставилися завдання: 1) планомірно організовувати науково-дсслідну роботу, спрямовану на розробку, поглиблення і поширення теорії марксизму-ленінізму, вивчення життя, діяльності та наукової спадщини К. Маркса І Ф. Енгельса; 2). виховувати істориків-марксистів для наукової роботи І викладання у вищих учбових закладах. З метою наукової пропаганди марксизму організовувалися відкриті засідання інституту, прилюдні доповіді 1 диспути, складалися учбові програми, видавалися науково-популярні праці, посібники тощо41. На кафедрі історії культури15



цього ж інституту працював М.Яворський42. З цим інститутом в основному 1 пов’язана уся дальша науково-дослідна робота вченого, аж до самого його обрання дійсним членом ВУАН і переїзду до Києва,Зміцненню становища М. Яворського як офіційного історика значною мірою сприяла та провідна посада, яку він обіймав у Наркоматі освіти УСРР. З 1 травня 1924 р. він був затверджений членом Президії Наукового комітету НКО УСРР. Наприкінці того ж року цей комітет дістав назву Управління науковими установами на Україні (скорочено Укрнаука, або Упрнаука)43. З 1924 р. він працював заст. завідуючого Упрнауки, а протягом 1926—1929 рр. за дорученням заст. наркома освіти Я. П. Ряппо неодноразово виконував і обов'язки завідуючого Укр.науки44.Займаючи відповідальну посаду в Наркомосі України, Матвій Іванович чимало зробив для розгортання мережі науково- дослідних установ республіки. Значний вклад він вніс у налагодження роботи музеїв, розгортання краєзнавчих досліджень в УСРР. 4 лютого 1925 р. за дорученням наркома освіти О. Шумського він виїжджав до Катеринослава для ознайомлення із станом справ у місцевому краєзнавчому музеї і вжив ряд заходів, щоб визволити безпідставно заарештованого ДПУ УСРР директор цього музею — Д. І. Чворницького43.Матвій Іванович як керівник Укрнауки належав до перших державних д.ячів України, які взялися за благородну справу охорони природи республіки. У 1925 р. у складі Укрнауки організовувався Всеукраїнський комітет з охорони природи. У зв’язку з цим Яворського турбувало питання про одержання літератури тг інших матеріалів, присвячених цій проблемі. 17 листопада 1925 р. він надіслав листи голові Російського сільськогосподарського агентства Д Бородіну і проф. Г. Кожевникову в Зоологічний музей Московського університету з проханням надсилати всілякого роду друковані та письмові матеріали про охорону природи в РРФСР та про організацію відповідного товариства.Наприкін .1 1925 р. М. Яворський від імені Комітету охорони природи звернувся до Полтавського агротехнікуму з проханням надіслати опис тих місцевостей Полтавщини, де мають бути утворені заповідники. Крім того, ставилося завдання визначити ті природні об’єкти, які ,-реба взяти під охорону як пам'ятки природи.4 грудня 1925 р. перед Всеукраїнською спілкою мисливців та рибалок ставилося завдання заборонити полювання на островах Тендра і Джалилчаг з огляду на надзвичайну їх16



важливість як місця зупинки перелітних птахів, а також у зв’язку з роботою щодо проголошення островів заповідником.У службовому листуванні М. Яворського йдеться також про охорону лісопарку при пустині Миколая, про перспективи утворення в Маріупольському окрузі 4 заповідників, про охорону цілинних степів України46. Отже, Яворський надавав великого значення природоохоронній роботі. А це нині перекликається з тими великими зусиллями, яких докладає наша держава екологічній проблемі.Своєрідними, неординарними були взаємини Яворського з провідними представниками традиційної української історіографії ДЛ.Багалієм і М.С. Гру шевським.Перша ж узагальнююча праця М. Яворського «Нарис історії України» викликала з боку істориків старшого покоління справедливі закиди в догматизмі та декларативності окремих положень. На рецензію Д Багалія 47 Яворський відповів різкою статтею, в якій звинувачував свого опонента у відстоюванні фактографізму, буржуазної об’єктивізації48. Д І. Багалій відповів статтею, в якій побажав молодому колезі дотримуватися норм наукової полеміки.У подальшому їх взаємини були в цілому нормальними, очевидно тому, що Багалій був серед перших науковців «старої генерації», який підтримав радянську владу. Остання цього не забувала. Показовим є те, що у доповідній записці НКО УСРР у справі відзначення 70-річчя Д.І.Багалія (1927 р.) прізвище його поєднується з прізвищем М. І. Яворського таким чином: «Академік Багалій був перший і майже одиноки" на Україні із старої професури, що вже в 1920 році прийняв в основу свого історичного досліду марксистський світогляд, марксистську методу, заявивши це прилюдно друком в дискусії з проф. Яворським з приводу методології схеми української історії на сторінках “Червоного шляху». Дякуючи цьому, в Харкові і склався міцний історичний осередок на марксистському грунті в противагу ідеалістичній школі М. Грушевського в Києві, з того часу й працює кафедра акад. Багалія в тісному зв’язку з Інститутом марксизму, зокрема з кафедрою історії проф.Яворського»49.З академіком М. Грушевським взаємини М. Яворського не склалися. Грушевський не шанував «істориків-марксистів», хоча відверто це не висловлював. Проте Михайло Сергійович відверто виявляв своє незадоволення зволіканням з боку Укрнауки, керованої Яворським, у сцдаві затвердження штатів та окремих 17



працівників історичних установ ВУАН, призначенням їм платні з великим запізненням. Двічі «Укрнаука» на формальній підставі відмовляла у проханні повернути кошти на переїзд з-за кордону до Киева Ф. Я. Савченкові, секретареві М.С.Грушевського, якого Академія запросила для наукової роботи в Україні.Про ставлення М.С.Грушевського до керівника Укрнауки яскраво свідчить і лист незмінного секретаря ВУАН А. Кримського до ДЕБагалія від 13 січня 1925 р, в якому йдеться про план влади «зміцнити» Академію співробітниками-комуністами: «Дорогий Дмитре Івановичу! У нас на Відділі (історико-філоло- гічному. — АС.) зрозуміли добре, що треба вибрати Яворського на члсна-кореспондента по кафедрі історії’революції. На жаль, М. С. Грушес акий вже цілий місяць дуже сердиться на Яворського і ніхто не наважиться прохати його про рецензію. Через те прохання до Вас, складіть, будь ласка, коротку оцінку його праць- і перешліть- до нас- Подавати відділові кандидатури не то що на членів-кореспондентів, а й на дійсних членів — академіків це Ваше неоднятне право-»30Іноді незадоволення М.Грушевського виходило й назовні- Так, у некролозі з приводу смерті академіка ВУАН В. Гнатюка (1871—1926), який жив і працював у Львові, Грушевський на ст. рінках редагованої нам «України» згадує прізвище Яворського у неприхильному для останнього контексті: «Коли стали наростати мо ливості Української Академії наук, я запропонував покійному працю в нашій “асоціації культурно-історичного досліду”, а знаючи його трудні матеріальні обставини, заразом старався виробити для ньої хоч яку-небудь постійну грошову підмогу- По затвердженні організації “Кабінета примітивної культури' при Науково-дослідній катедрі історії України в жовтні 1925 року обіцяв нам зам. голови Укрнауки М. Яворський одну з платних посад в тім Кабінеті затвердити за Гнатюком- Еп. жаль, обіцянка постійної платні, не зважаючи на всі пригадки, не здійснилась, 1 я міг тільки з різних оперативних сум уділяти невеличкі підмоги небіжчикові» 3|.Зволікання М. Яворського із затвердженням штатів, оформленням платні співробітникам науко* их підрозділів, як**ми керував М. Грушевський, пояснюється різними причинами, насамперед, жалюгідк м у 20-х роках матеріальним становищем самої України і ВУАН зі :рема. До того ж історихо-філологічнгй відділ був одним з найбільших на той час в Академії й вимагав значних витрат. Але не можна ігнорувати і того, що М. Яворський18



як історик-марксист, виконуючи соціальне замовлення властей, безперечно, намагався не сприяти полівшенню стану справ своїх Ідеологічних супротивників з «ідеалістичної школи» М. Грушевського. У той час на всіх ділянках життя відбувалося різке протистояння на ідеологічному грунті, що іменувалося класовою боротьбою.Свою неприязнь безпосередньо до М. Грушевського виявляв і М. Яворський. Коли 20 вересня 1926 р. до нього звернувся оргкомітет з пропозицією «не відмовити виступити з урочистою промовою в день ювілею» Грушевського, Яворський відповів; «Складаю Вам мою плодяку за оказану честь. На превеликий жаль, скористати з цього запрошення не можу, тому що обставини так складаються, що мені необхідно в той час поїхати до Одеси в негайній справі_»п Звичайно, тут діяли не тільки неприхильні почуття до Грушевського, а й побоювання за своє службове становище: адже на ювілейних урочистостях довелося б говорити про ювіляра в позитивному плані, а цс суперечило б ідеологічній позиції допов.,лача.У науковій сфері М. Яворський виконував величезну роботу. За його активною участю було створено Українське товариство істориків-марксистів. Він очолював Харківське наукове товариство, керував роботою кафедри історії української культури в Інституті марксизму.Як виходець з Галичини М. І. Яворський виконував також значну політичну та громадську роботу. В 1920—1921 рр. він був членом організаційного комітету КПСГ, а в 1921—1922 рр.— уповноваженим цієї партії при ЦК КП(б)У, здійснюючи, таким чином, безпосередні зв’язки комуністів Галичини з партор- ганізацією радянської України53.Велику громадську роботу він виконував щодо емігрантів із Західної України. З березня 1925 р. виконував обов’язки голови правління Харківського клубу політемігрантів Західної України, який було утворено за рішенням політбюро ЦК КП(б)У. 6 червня 1925 р. на засіданні цього органу було заслухано інформацію М. О. Скрипника (тоді наркома к"тиції УСРР) щодо організації в Україні Товариства політбіженців Західної України. За згодою генерального секретаря ЦК КП(б)У Л. М. Кагановича, який головував на засіданні, було ухвалено: «В зв’язку із дозволом ПБ (політбюро. — А С.) ЦК РКП організації в Білорусії Товариства політбіженців хідної Білорусії доручити Секретаріатові19



з’ясувати в ЦК РКП питання про можливість організації на Україні Т-ва політбіженців Західної України» 5J.Спочатку згаданий клуб об’єднував 230 осіб, а згодом — близько 500. Як голова правління клубу М. Яворський розгорнув активну роботу, особливо просвітницьку. Він сам виступав з лекціями, готував матеріали для інших доповідачів, організовував різні урочисті вечори до пам’ятних дат. Так, 1925 р. він читав лекції «Ленін та національне питання», до 20-річчя ревоюції 1905—1907 рр., організовував Інформації про політичне й економічне становище в Польщі та Західній Україні. М. Яворський дбав про розширення діапазону діяльності клубу. 25 листопада 1925 р. до Клубу емігрантів Західної України було включено п, -дставників з Клубу емігрантів Бессарабії. На засіданні правління клубу Матвій Іванович поставив питання про кооптацію до нього жінки, щоб активізувати роботу черед жіночої частини еміграції, про створення філій клубу в Києві, Одесі, Катеринославі.М. Яворський надавав і певну матеріальну підтримку клубові. Так, 24 червня 1925 р. він подарував йому ленінську бібліотеку вартістю в 250 крб. Отже, як і на інших ділянках своєї роботи, в Клубі емігрантів Західної України Яворський виявляв велику активність всіляко сприяв поліпшенню життя своїх земляків у радянській Україні55.Певний рі ; гол ос наукова діяльність М. І. Яворського знайшла 1 за кордоном. У липні — серпні 1928 р. він у складі делегацій радянських істориків представляв українську історичну науку в Німеччині та Норвегії. У іипні Матвій Іванович брав участь у конференції «Російський історичний тиждень» у Берліні, організованій «Німецьким товариством вивчення Східної Європи — Остєвропа». Там учений виступав з двома доповідями німецькою мовою: «Західноєвропейські впливи на формування ідей соціального руху на Україні у другій половині XIX ст.» 1 «Досягнення української історичної науки у 1917—1927 рр.». Його доповіді міст-ли чимале нового, невідомого для закордонної наукової громадськості, яка до того часу ке мала контактів з українськими Істориками-маркСистами. У звіті М.І.Яворсг'цй зазначав, що відгуки на його доповіді в пресі як за кордоном, так і в Україні, бу. ; в'основному доброзичливими56.Протилежної думки 5ули українськ історики-емігранти. Т: с, Д. І. Дорошенко— директор Українського наукового інституту в Берліні, характеризуючи виступи Яворського в листі від 15 липня20



1928 р. до відомого українського історика В. Липинського, відзначав недооцінку ним розвитку української історичної науки до революції. Далі Дорошенко писав, посилаючись на доповідь .Яворського: «Тепер же вона (українська історична наука. — АО репрезентована трьома напрямками: 1) федералістичний, представлений Грушевським; 2) напрям Липинського — тут доволі вірно були охарактеризовані Ваші історичні погляди; 3) марксистський, на чолі якого промовець ставить себе самого і свою “школу”. Властиво, на ній він докладніше й зупинився. Дуже скромно покликався він аж 9 разів на власні твори і двічі на праці своїх учнів. З інших істориків згадав лише за Баталія, який “уважає себе за марксиста, але марксистом не є”. В другім своїм викладі Яв[орський] говорив про головні течії українського соціального) руху — говорив в такій формі і такім масштабі, немов десь перед волосним сходом, а не на урочистому засіданні в залі Академії наук»57.Подібні думки висловив Д. І. Дорошенко в статті «Тиждень російських істориків у Берлін': Хто 1 як репрезентував українську науку в тому тижні?», вміщеній у газеті «Діло» від 3 серпня 1928 р. Отже, цей історик слушно стисло охарактеризував більшовицьку тенденційність виступів Яворського, ігнорування ним досягнень традиційної історичної української науки, позицію простистояння і боротьби у сфері суспільних наук, в історичній зокрема. Така нетолерактність до іншої наукової думки була притаманна усім історикам-марксистам або принаймні тим, хто удавав з себе таких.По закінченні згаданого тижня 1'атвія Івановича було запрошено прочитати лекції в кількох німецьких університетах. Він відвідав Галле, Франкфурт-на-Майні, Майнц, Кельн, Гамбург, де знайомився з архівами, науковими установами, читав лекції.З Німеччини М. І. Яворський вирушив до Норвегії, де взяв участь у VI міжнародному конгресі істориків і виступив з тими ж доповідями, що і в Берліні. Разом з М. М. Покровським він був запрошений стати кореспондентом «Інформаційного бюлетеня історичних наук Східної Європи» (Париж). Участь у роботі конгресу справила на нього велике враження, в Україну М. Яворський повернувся сповнений тве чих планів 1 надій58, про що він поділився своїми думками на сторінках журналу59.Але наближався 1929 рік — «рік великого перелому». З утвердженням адміністративно-командної системи політична ситуація в країні загострювалася. Згорталася нова економічна політика.21



Виникла криза хлібозаготівлі. В партії розпочалася боротьба з «правим ухилом», яка зміцнювала всевладдя Сталіна Набирала обертів широкомасштабна «боротьба з шкідництвом», Поштовхом до якої стала горезвісна «шахтинська справа». Шкідників вишукували скрізь, у тому числі в науці. Тоталітарний режим серед невинних вишукував винних за свої ж прорахунки.Різні види звичайної людської діяльності перетворювались на «фронти». Таким фронтом стала й історична наука, на ниві якої відбувалися своєрідні бої з численними жертвами та втратами(Л.Значно ускладнювало становище істориків те, що керівна роль серед суспільствознавців переважно належала діячам партії та революц. іного руху. Більшість з них не мала належної професійної підготовки і вносила в науку стиль і методи авторитарного керівництва. Участь багатьох істориків, переважно молодих, у внутріпартійній боротьбі призводила до формування угруповань, породжувала нездорове суперництво, ревниве обстоювання групових інтересів, часом на шкоду істині.Гіпертрофований класовий підхід до вивчення історичного минулого нерідко зводився до роз’яснення народові наявної класової боротьби, виявлення коренів класових суперечностей. Іншим тронам суспільно-політичного та культурного життя не надавалася належна увага Отже, вплив політичної практики на історичну луку в умовах формування авторитарної системи був величезним, що призводило до вульгарної політизації вивчення історії61.В умовах утвердженн.. тоталітарної, унітарної держави (СРСР) особливої гостроти досягло протистояння російського великодержавного шовінізму та національних змагань в союзних республіках. Ці змагання дістали у владних структурах офіційне тавро «буржуазного націоналізму». Це насамперед стосувалося і ..раїни, української історичної науки. Проводилися численні суспільно-політичні кампанії, спрямовані проти різних «ворогів», «ухильників» особливо гостро проти «націоналістів». Історики- марксисти дружно виступали проти «української буржуазної історіографії», очолюваної М. Грушеве ким, тавруючи її як націоналістичну. У цій боротьбі брав участь і М. Яворський, проголошуючи відп. зідні доповіді та повідомлення, засуджуючи своїх ідеологічних супротивниківи.А незабаром і він сам зазнав аналогічного цькування. Наприкінці грудня 1928 р. — на початку січня 1929 р. у Москві22



проходила Перша всесоюзна конференція істориків-марксистів, на якій М. L Яворський, що очолював українську делегацію, несподівано для себе був підданий критиці з боку П. О. Горіна— співробітника Інституту марксизму Комуністичної академії (Москва). Опонент звинувачував Матвія Івановича в тому, що він у своєму підручнику (1926 р. видання) проповідував нсмар- ксистські погляди на історію України. Це виявлялося в тому, що, за Яворським, буржуазія 1905 р. в Україні була революційною силою, що саме вона в лютому 1917 р. здійснила революцію, нарешті, що в даному підручнику немає «чіткої марксистської схеми» історичного процесу63. Незважаючи на визнання Яворським багатьох помилок, критична атака на нього дедалі наростала, що свідчило про провокаційні наміри її організаторів.Характерним є те, що М. І. Яворський виступав на конференції з доповіддю «Про сучасні антимарксистські течії в українській історичній науці», в якій зазначав, що головне завдання істориків— це «боротьба» з ворожими марксизму течіями та ухилами від нього, такими, як економічни." матеріалізм, «націонал-марксизм», етнографізм тощо64.На конференції засуджувалась українська історична наука в цілому. Як зазначалося у доповідній записці члена делегації, директора Київського інституту народної освіти С. Семка на ім’я С. Косіора; «На конференції, особливо виступом тов. Покровського М.М. були створені несприятливі обставини для української делегації. Виступ тов, Покровського задав тон і став приводом до негативного ставлення до української історичної науки й делегатів українців. Укераїнська історична наука в цілому, кваліфікувалася як наука націоналістична, а її представники (без винятку) як націоналісти-шовіністи, навіть, незважаючи на приналежність до КП(б)У та Товриства істориків-марксистів»63. Отже, було дано сигнал до розгрому націоналістичних ухилів у самій марксистській історіогрфії, наявність яких, очевидно, мала підтверджувати тезу про загострення класової боротьби на всіх ділянках життя. Це все, безумовно, стосувалося насамперед одного з провідних істориків-марксистів України М. Яворського. Розгорталася кампанія наукової та політичної дискредитації вченого у періодичній пресі як постаті, яка неначе уособлювала націоналістичний 1 правоопортуністичний ухили в історіографії. П.Горін виступив 10 лютого 1929 р. У «Правде» з погромною рецензією на підручник Яворського «Історія України в стислому23



нарисі». З України цей підручник гостро критикував з певними пересмикуваннями Т. СкубицькийМи не будемо тут розглядати численні фальшиві чи слушні обвинувачення опонентів Матвія Івановича, оскільки повернемося до цієї критики в наступних розділах, спеціально присвячених творчому доробку історика.А тепер коротко охарактеризуємо основні події життя та, діяльності М. Яворського до кінця 1929 р. Як кажуть, то був «ще не вечір* його страдницького становища. Побіжно з цькуванням наче за інерцією продовжувалося сходження Матвія Івановича на Олімп історичної науки України. Про це, зокрема, свідчить обрання його разом з М. О. Скрипником дійсним членом Білоруської Академії наук на початку 1929 р.67Матвій Іванович був доктором політичних наук, а працював переважно в галузі історії та культури України. Тому постало питання про присудження йому за опублікованими працями, без захисту дисертації наукового ступеня доктора історії культури. З кінця грудня 1928 р. до квітня 1929 р. працювала авторитетна комісія, до складу якої входили академік Д. Багалій (голова), члени: В. Барвінський, М. Комишан, Кустанович, Н. Мірза- Авак’янц, О. Оглоблин, Рохкін, М. Рубач, С. Семковеький, М. Слаб- чспко. Грунтовні аналітичні оецензії на найважливіші праці Яворського написали Д. Багалій, В. Барвінський, Н. Мірза-Авак’- янц, О. Оглоб. ін, М. Слабченко, які чітко відзначили позитивний доробок історика, водночас схарактеризувавши і недоліки відповідних праць. їх загальний висновок був позитивним63.Ще 3 грудня 1928 р. президія Українського інституту марксизму ухвалила рішення про надання М.Яворському ступеня доктора історичних наук, а 19 лютого 1929 р. згадана вище комісія ухвалила надати Яворському ступінь доктора історії культури без захисту. дисертації, враховуючи синтетичний характер його основних праць як перших спроб в українській історіографії марксистського висвітлення історичного процесу — за їх сукушг'тю69,У травні 1929 р. в Українському інституті марксизму відбулося обговорення на пропозицію Матвії Івановича, підтриману Харківською партійною організацією, «схеми» історії України, а на загальних парті/ іих зборах інституту в тому ж місяці він виступив з доповіддю «..Іравий ухил національне питанні''», в якій відзначалося загострення класової боротьби, недооцінка істориками боротьби проти куркульства та ін.7024



Очевидно, беззастережне визначення своїх помилок і політична активність у дусі часу справили на республіканське керівництво сприятливе враження. 29 червня 1929 р. з цілою плеядою учених комуністів та прихильників марксистсько- ленінської методології М. І. Яворського було обрано до складу дійсних членів ВУАН. Про небезпідставність цього вибору свідчив і науковий доробок ученого.У ЦДАГОУ зберігається «Записка про наукову працю професора М. І. Яворського», в якій стисло й узагальнено розкривається значний доробок ученого з різних галузей історії, насамперед України. В ряді великих праць Яворський викладав основні свої положення як про класовий зміст українського історичного процесу, так 1 про методологію вивчення української історії як окремого процесу в. системі російської дійсності XVIII—XX ст. Автор опублікував як суто наукові, так і науково-популярні праці з цієї тематики. В записці наголошувалося на тому, іцо він започаткував першу марксистську школу в українській історіографії.Виділяються такі напрями наукової творчості історика;1. Узагальнюючі праці з історії України: «Нарис українськоїісторії» (в 2-х томах), «Коротка історія України», «Історія України в стислому нарисі» та 3-томна монографія «Ук; аїна в епоху капіталізму». »2. Історія громадських рухів, до якої належить 2-томна монографічна розвідка «Нариси з історії революційної боротьби», відзначена премією Укрнауки, дослідження «Основи декабризму на Україні», про Кирило-Мсфодіївське братство, про «Ємський акт 1876 р.», для написання яких залучено багато архівних матеріалів.3. З історії революції в Україні опубліковано праці: «Головні етапи революції на Україні», «Очерки революционного движения на Украине», «К истории КП(б)У», «Нарис історії КП(б)У», «Проблеми національно-демократичної революції на Україні».4. М. І. Яворський займався і питаннями історії ф: лософії, опублікував 1924 р. розвідку про Г. С. Сковороду.5. З методології історії та іо юіографії відомою є полеміка Яворського з акад. Д. Багалієм у «Червоному шляху» за 1924 р. у питанні «історичної об’єктивності». Автор працював над монографією «Проблеми марксистської методології історії».У записці відзначається, що згадані праці визнані не тільки істориками-маркси. їй України, а й С" _ау. Вартість доробку25



Яворського визнає таож наукова думка за кордоном. У ній констатувався також помітний вплив творчої діяльності Матвія Івановича на наукову молодь України, яка розробляла й поглиблювала поставлені відомим істориком проблеми, нерідко за його особистим керівництвом. Він здійснював велику педагогічну та науково-організаційну роботу у вузах й інших установах України.Дана характеристика була складена президією УІМЛ 12 грудня 1928 р.71Обрання М. І. Яворського академіком ВУАН викликало неоднозначну реакцію наукової громадськості. Офіційна радянська преса вітала цю подію. Історики М.Настевич та Ф. Ястребов писали в «Пролетарській правді»: «Проф. М. І. Яворський посідає серед українських істориків одне з найпочесніших місць. Він перший на Україні виступив як історик-марксист і ознайомив у своїх роботах пролетаріат та селянство з справжньою, побудованою на науковому марксистському грунті історією™ Обрання Матвія Івановича Яворського до Академії має вличезне значення як з того погляду, що зміцнить зв’язок її із марксистською історичною наукою, так 1 з того, що Академія, до якої віллється ця видатна наукова сила, щільніше буде зв’язана з робітничо-селянськими масами України»72.Протилежну позицію зайняли українські історики, які проживали у Польщі. Львівська газета «Діло» писала: «... Найдиво- гляднішим кандидатом на члени Академії є таки такий комуністичний вчений 1 “марксо-ленінської крові” історик, як Матвії. Яворський. Дійсно незавидним стане престиж Академії, коли в ній будуть “засідати” такі академіки, як цей останній»73. Цілком природним було те, що львів’яни, які стояли на інших ідеологічних позиціях, не шанували свого земляка.У середині 1929 р. М. Яворський переїхав жити і працювати до Києва й активно взявся разом з Д Багалієм та М.Слабченком за перетворення історичних установ ВУАН на марксистсько- ленінській методологічнії, основі. М. Грушевський, який зацікавлено і разом з тим з великим сумом спестерігав за цим процесом, зазначав, що діяльність цих уеґанов до кінця 1929 р. проходила в організаційних формах, вироблених попередніми роками. Якщо в попередні роки ак: хемічні історики приділяли увагу численним науковим засіданням де злу ховуванню та обговоренню пра'ь, опублікованих видань, залученню до роботи позаштатних кореспондентів, домагалися більших коштів на дослідницьку26



роботу, то з кінця 1929 р. виникли нові мірила цінностей роботи: наскільки вона відповідає потребам поточного моменту, вимогам робітничих і селянських мас, потребам соціалістичного будівництва, домаганням державної програми, розвитку техніки й виробництва 74.Соціальні науки мусили відійти назад перед науками практично-технічними. Якщо у 1925/26 році Історичні установи мали близько 14 % загального бюджету Академії, то в 1929 р. їм належало не більше 5 %, а до кінця п’ятирічки цей процент мав становити не більше 2. Ставилося завдання безпосереднього обслуговування висунутих на перший план мас робітництва і селянства академічними установами. Здійснювалось культурне шефство Академії над Сталінським гірничим районом та його робітництвом75. Отже, замість розгортання фундаментальних історичних досліджень у стінах ВУАН ставилися популістські, вузько просвітницькі завдання.В червні 1929 р. історико-філологічний відділ поповнився академіками М. Славбченком, ДЯворницьким, М. Яворським. Наприкінці 1929 р. з ініціативи академіків Д. Багалія, М. Слаб- ченка та М. Яворського почалися зміни в структурі Історичних установ ВУАН за марксистською методологією. Якщо раніше М. Грушевський очолював усі кафедри, комісії та і; ші підрозділи історичного профілю в Академії, то тепер кафедри, які являли основу всієї системи історичних установ, очолювали окремі академіки. Так, кафедру передісторії України очолив ДЯвор- ницький, історії України доби феодалізму — М. Слабченко, Історії України доби торговельного капіталу —Д Багалій, кафедру історії України періоду промислового капіталу — М. Грушевський, історії України доби імперіалізму — М. Яворський. Отже, цими кафедрами був охоплений увесь процес Історії України. А М. Яворського було обрано членом Президії ВУАН, секретарем історико-філологічного відділу Академії. Таким чином, на дуже короткий час він очолив академічний історичний «фронт».На листопадово-грудневій сесії відділу було ухвало ю ліквідувати підпорядковані М. Гру шевському комісії Лівобережної України, Полудневої України та новітньої історії України, а відкрити комісію Лівобережної України та Слобожанщини при кафедрі акад. Багалія. Комісію Полудневої України передали М. Слабченку. Утворили комісію топографії Запоріжжя при кафедрі Д Яворни' юго, а при кафедрі М. Яворського— комісію історії революції. 1. аісію історії Західно» України підпорядку27



вали Президії ВУАН. При кафедрі М.Грушевського залишилася комісія Історії Києва-76 Отже, наукові підрозділи створювалися за науковими Інтересами тих академіків, які їх очолювали. Але по суті справи не розгорнули своєї роботи.У липні і серпні 1930 р. історичні установи Академії, ж і інші, обстежувалися бригадами працівників культури і робітничих колективів м. Києва, а згодом відбулася «персональна чистка», що проводилася спеціальною комісією Робітничо-селянської інспекції, яка прибула з Харкова. Комісія займалася усуненням штатних співробітників установ з мотивів «недостатньої наукової кваліфікації»77. Звичайно, справжні причини були інші: шукали «ворогів», «шкідників», а особливо «українських буржуазних націоналістів».1930 р. було репресовано академіка М.Слабченка, а 1931 р. — академіків М.Грушевського та М. Яворського. В 1932 р. помер акад. Д Багалій. Так на початку 30-х років були фактично обезглавлені історичні установи ВУАН. На цьому, власне, і закінчився десятирічний енергійний творчий шлях М. Яворського в радянській Україні Вчений і громадський діяч, він був досить суперечливою постаттю в українській культурі, як і сам час, у який він жив. З одного боку, М. Яворський зробив істотний вклад у національне відродження своїми підручниками, науковими працями, змістовними лекціями, влаштуванням вигнанців із Західної України тощо, а з другого, — будучи на службі тоталітарного ладу, певною мірою перешкоджав патріотичній діяльності поступових національних сил, очолюваних М. Грушевським. Але залучений нами вели нй матеріал переконливо свідчить п по те, що плюси його діяльності явно переважали над мінусами.
НАУКОВИЙ ІНТЕРЕС ДО СОЦІАЛЬНИХ 

РУХІВ ТА НОВОЇ ІСТОРІЇВище ми вже згадували про основні напрями наукової діяльності Матвія Іваноь.іча. Але досі його значний творчий доробок не піддавався грунтовному комплексному, системному аналізові. Публікувалися тільки окремі; зцензії як аналітичного, так і «знищувального» характеру, сповнені всіляких перекручень, навішування ярлика.Тому ставимо собі за завдання на основі критичного розгл: у найзначніших праць М. Яворського зробити певні висновки про концепцію історії України вченого, про його непересічні досяг-
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нення в цьому аспекті, справжні, а не нав’язувані йому більшовицькими ідеологами хиби та помилки, відкинувши ідеологічні штампи, характерні для догматизованої марксистсько-ленінської доктрини.Для традиційної української історіографії початку XX ст. особливо характерним був вликий інтерес до середньовічної історії України, особливо до XVU ст. (включно). Час «руїни» значно менше привертав увагу дослідників. Тому, власне, М. Яворський належав до тих небагатьох відомих істориків, які взялися за дослідження історії України останніх століть.Оскільки М. Яворський одразу після прибуття в радянську Україну проголосив свій безповоротний перехід на марксистсько-ленінські методологічні позиції, він намагався в своїй роботі широко застосовувати класовий підхід до історичного минулого. Особливо ж його увагу привертала безкомпромісна, жорстока революційна боротьба, яка тільки, за більшовицькими стереотипами, і могла привести суспільство до щасливого майбутнього. Ця проблематика на матеріалі історії України і стала однією з провідних у науковій роботі М. Яворського.Другим найбільшим творчим покликанням історика була доба капіталізму.Та першою значною працею М. Яворського був опублікований 1923 р. курс лекцій, читаних у Комуністичному університеті ім. Артема, про зіставлення української та російської історії7*. Автор подавав розділи з історії Росії й України почергово, один за одним. Але не складалося чіткого враження про суцільний історичний процес ні Росії, ні України. Напевно, на початку своєї викладацької діяльності на марксистських засадах Матвій Іванович, враховуючи постулати пролетарського інтернаціоналізму, побоювався читати окремий курс історії України.Доброзичливо поставившись до молодого історика, акад. Д. І. Багалій радив йому читати окремий курс історії України, що Яворський і зробив своїм правилом79.У 1924—1925 рр. Матвій Іванович видав велику оригінальну працю хрестоматійного типу про Україну нового часу80. Структура підручника була своєрідною. Неначе убезпечуючи себе від закидів критиків щодо догматизму, ігнорування фактичного матеріалу, автор писав у вступі до першого випуску: «Цей новий взірець підручника цікавий тим, що не нв’язує читачу зверху думок автора, його погляди на окремі питання, а дає можливість читачеві самостійною працею вирішити поставлені автором
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питання»81. Кожний розділ відкривався авторською тезою, що формулювала сенс матеріалу, потім наводився план розділу, література до нього, а також уривки, фрагменти з творів різних істориків, документи з даної теми тощо. Авторські тези, написані стисло, але чітко 1 зважено, задавали тон усьому матеріалові, свідчили про творчий підхід автора до теми82.У трьох випусках праці розглядається 5 тем: L Економічно- соціальний розвиток України від середини XVII ст. до кінця XVIII стп- 2. Суперечки дворянського режиму; 3. Криза кріпацької системи (дві останні теми охоплюють XIX ст. до 60-х років); 
4. На шляху капіталістичної акумуляції (автор вживає цей термін для визначення капіталу. — А.С.); 5. В суперечках капіталізму (початок XX ст.). Отже, праця охоплює хронологічно другу половину XVII ст. — кінець першої світової війни. Щоправда, останній період, особливо добу революцій 1905—1907 рр. і 1917 р. подано досить схематично, невиразно, без достатнього розкриття її специфіки, рис господарського розвитку та класових взаємин.Історичні джерела, особливо для раннього періоду, використано досить слабо. Переважно використовуються твори істориків іноді в перекладах, а часом у переказі автора, причому ставка робиться на видання, доступні для сучасного авторові читача, щоб він міг звернутися до відповідних творів Зауважимо, що' для нашого читача ці праці здебільшого являють бібліографічну рідкість, що свідчить про особливу цінність аналізованої праці М. L Яворського.Особливим досягненням вченого було те, що він вперше сконцентрував свою увагу на розкритті соціально-економічного процесу в Україні XIX — початку XX ст., оскільки цей період в українській історіографії обмежувався переважно питаннями національних взаємин та відповідного руху. Отже, на значному фактичному матеріалі схарактеризовано господарський розвиток, класову боротьбу, історію партій в Україні тощо. Основні події історії України розглядаються на тлі характеристики становища України в економіці та політичній системі Росії, що істотно допомагає з’ясуванню багатьох проблем минулого Наддніпрянської України.Головну увагу в своїй праці М. Яворський приділяє висвітленню економічного розвитку України в XIX—XX стп спираючись на популярну в той час ідею про еволюцію торгового капіталу, який, на думку автора, став підгрунтям поступу капіталістичних відносин в Україні. Але у період становлення та розвитку промислового капіталу вступив з ним у суперечність і став найважливішою підпорою самодержавства83.ЗО



Ідею про еволюцію торгового капіталу Яворський поклав 1 в основу вивчення класових суперечностей в Україні. Так, причини визвольної війни українського періоду 1648—1654 рр. він зводить до того, що польсько-шляхетська фільварочна система «придавила початковий зріст торгового капіталу, підкопала економічне та соціально-політичне становище міст, виснажила промисловість» м. Отже, за автором, ця війна, зруйнувавши фільварочну систему, відкрила дорогу торговому капіталу для первісного нагромадження.Внаслідок такого досить однобічного підходу до теми у праці не дуже виразно відображено основні риси історичного процесу в цілому. Через брак наукової літератури не завжди достатньою мірою розкриваються характерні риси господарського розвитку України, особливо початку XX ст. Це ж стосується і першої половини XIX ст., зокрема, щодо Сільського господарства. М. Яворський розглядав господарство України цього періоду як єдиний економічний комплекс, тоді як у той час уже чітко визначилися окремі економічні райони із своїми специфічними рисами. Орієнтуючись на працю В. Леніна «Розвиток капіталізму в Росії», Яворський помилково поширював висновки з матеріалу Південної України на всю її територію.Спостерігається і певна модернізація минулого. Так, виклад про промислове виробництво і застосування машин у поміщицькому господарстві першої половини XIX ст. складає враження, що йдеться принаймні про кінець того ж століття з його піднесенням аграрного капіталізму. Звичайно, автор пов’язував виклад історико- економічних питань з відповідною політичною обстановкою, відзначав їх вплив на діяльність певних партій та організацій. Однак у Цілому висвітлення еволюції торгового капіталу займало провідне місце у праці. І в цьому немає нічого дивного, оскільки в українській історіографії ця проблема до того часу не порушувалася.До того ж слід мати на увазі, що М. Яворський намагався йти у фарватері економічної концепції таких провідних радянських російських учених, як М-Покровський, 1 Скворцов-Степанов, О. Богданов та ін, які активно віддавали належне торговому капіталові™Автор досить перекслливо висвітлив і чимало питань, пов’язаних з політичною історією, соціальними рухами тощо. Це, зокрема, стосується відображення перетворення української шляхти на дворянство, характеристики Г. Сковороди та його філософських і суспільно-політичних поглядів (адже це питання автор спеціально досліджував), короткого огляду українського відрозі



дження кінця XVm — початку XIX ст., висвітлення діяльності слов’янофілів та українофілів 40—50-х років XIX ст.8ї та ін.Збалансованістю викладу відзначається матеріал про здійснення в Україні реформ 60-х років XIX ст. Цей період М. Яворський визначає як перехідний від початкової акумуляції до капіталістичного нагромадження, а відсутність тісного активного зв’язку України із світовим ринком через її залежність від Росії, на його думку, спричинила до того, що капіталістичний розвиток ке пішов так швидко, як можна було сподіватись. Хліборобське господарство опинилося в кризі86. Цьому сприяла наявність давньої самодержавної, поліцейсько-бюрократичної влади.Автор виділив такий стрункий план розкриття важливої теми: 1. Земельна реформа 1861 р^ 2. Процес капіталізації в сільському господарстві; 3. Становище пореформенно! фабрики; 4. Організація ринку збуту; 5. Організація дворянсько-буржуазної влади; 6. Процес формування робітничого класу; 7. Народницька революція; 8. Від народництва до марксизму.Серед основної літератури М. Яворський називає твори М. Грушевського, М. Драгоманова, О. Корнілова, Л. Мартова, М. Равич-Черкаського, С.Щоголєва та ін.87 Звертаємо увагу на те, що автор добирає літературу різних ідеологічних напрямів, щоб читач міг зіставити часом суперечливі точки зору на проблему. Досить порівняти праці таких ідеологічних антиподів, як виразний прихильник українського національного руху М. Грушевський і великодержавний російський шовініст С. ІЦоголєв. Широко використано твори російських авторів (Л. Мартов, О. Корнілов), оскільки в українській історіографії дана тема ще достатньою мірою не розроблялася. Саме тому ж до списку включено журнальну статтю М. Равича-Черкаського про робітничі організації в Україні.Далі як в хрестоматії наводяться уривки, що стосуються України, з творів О. Корнілова, В. Леніна, В.Пичети, ЬСеменова- Тяньшанського та ін'.88 Дібрано автором тільки один документ: Положення 19 лютого 1861 р. про відміну кріпосного права в Росії89. Характеризується обмеженість самодержавних реформ 60-х років — судової, земської, нового положення про міста та ін. Наводиться чимало статистичних таблиць, цифрових викладок, що характеризують рішучий перехід до капіталістичних виробничих відносин в Україні.Автор приділив велику увагу викриттю колонізаторської, русифікаторської політики російського царизму у другій поло- 32



вині XIX ст. Цьому питанню присвячуються спеціальні підрозділи: «Боротьба реакції з “мазепинством”», «Підстави для політики обрусіння». Тут використовуються уривки з праць О. Герцена, М. Драгоманова, В. Леніна, Н. Яснопольського та ін. Зокрема, М. Драгоманов розглядав Україну не тільки як ринок для російської продукції, а й як джерело експлуатації Росією різноманітних скарбів України. Значне місце приділяється викриттю переслідування української мови властями. Автор слушно зазначав, що в 1863 р. український національний визвольний рух таврувався терміном «сепаратизм», яким рівною мірою користувалися російські дворяни, польські поміщики, єврейські торговці та українські русофіли90.Досить докладно висвітлюються становище селянства та робітників, найважливіші прояви робітничого І селянського руху. Автор не залишив поза увагою і релігійний рух, поширення сектантства з розвитком буржуазних відносин на прикладах молоканів, духоборів та ін.91Значна увага в аналізоваї.ій праці приділяється народництву, переважно на українському грунті. М. Яворський іменує відповідну тезу «Народницька революція»92, наголошуючи цим на тому, що йдеться переважно про період діяльності осволюційних народників. Оригінальними аспектами автора у підході до цієї досить докладно висвітленої теми є те, що він спробував показати зв’язки українських народників з учасниками польського повстання 1863 р., розглянув поєднання українофільства з народницькими поглядами, показав перехід 'чсраїнських народників на ліберальні позиції і т.д.Так переважно на конкретному матеріалі праці Яворського ми намагалися показати основні особливості змісту та структури цього оригінального видання.В цілому праця М. Яворського «Україна в епоху капіталізму» не позбавлена чисельних огріхів і навіть фактичних помилок. Зустрічаються нечіткі посилання, іноді без зазначення місця і року видання відповідної праці, цитованих сторінок тощо. Це свідчить про те, що взагалі при використанні праць М. Яворського слід уважно перевіряти наведені ним відомості. Це пояснюється різними причинами. Насамперед слід мати на увазі, що Матвій Іванович здебільшого поспіхом в.давав свої праці 1 не встигав вчасно вивірити написаний текст. Крім того, як він сам скаржився, чимало помилок допускало видавництво. 33



Загалом, незважаючи на помилки й огріхи, дана новаторська праця Яворського заслуговує позитивної оцінки та використання П в науковій роботі, оскільки у ній міститься чимало оригінальних думок і матеріалу, що протягом довгого часу був вилучений з наукового користування.Найгрунтовнішим монографічним дослідженням М. Яворського, написаним із значним використанням архівних матеріалів, є його двотомна праця про соціальні рухи в Україні до XX ст.93 Заголовок «Нариси з історії революційної боротьбі на Україні» неточно передає зміст та об’єкти дослідження, хоча він добре пасував до більшовицької схеми історичного процесу, яка орієнтувалася переважно на класову боротьбу та її вищу форму — революційну боротьбу. В даній схемі будь-які форми насильницьких дій, виступів (повстання, заколоти, перевороти, заворушення, війни тощо) кваліфікувалися часте саме як революційні. Таким шляхом у даному випадку пішов 1 М. Яворський. Насправді ж його книжа присвячується різноманітним соціальним, або громадським (за визначенням акад. Д І. Багалія), рухам, що знаходили своє виявлення у повстаннях, війнах, діяльності опозиційних до властей товариств, організацій, гуртків. Що ж до революцій, то їх у суто власному розумінні цього слова в Україні протягом досліджуване го періоду не було. Адже революція— це корінний, всезагальний переворот у житті суспільства, що змінює його структуру і являє собою якісне зрушення у його розвитку. Отже, такої категорії явищ тоді ще не було.Яворський цілком слушно почав висвітлення соцільних рухів в Україні з доби Київської Русі —з народних повстань ХП стп ч. м спрсггував фальшиві твердження про те, що цей час не належить до історії українського народу. Докладно розповідається про виступи народних мас XII—XVI ст., про козацько-се- л іські війни XVII ст. Окремі розділи присвячуються гайдамаччині другої половини XVIII стп де :абристському рухові в Україні першої чверті XIX ст. Дость докладно розглядаються діяльність Кирило-Мефодіївського товариства, основні програмні документі його «Книги буття українського народу» «Статут Слов’янського товариства св. Кирила і Мсфодія» та ін.Значна. увага і виділяється громадянським та селянським рухам після реформи 18(" р. Перший то монографії закінчується розгорнутою характеристикою діяльності народників в Україні (виклад доведено до 80-х років XIX ст.).34



Розділи, що охоплюють ХП—XVIH стп написані досить стисло, часом схематично 1 поверхова Основну увагу автор приділяє соціальним рухам XIX ст. Структура розділів чітка, заслуговує схвалення. Кожний починається вступною частиною, яка розкриває основні події чи явища Досліджувані рухи висвітлюються у динаміці, з виявленням їхніх різних форм. Виклад тісно пов’язується з основними рисами соціально-економічного процесу. В центрі уваги автора — перебіг класової боротьби, яка щоправда подасться досить прямолінійна «клас» виступає проти «класу», а певні соціальні угруповання, на які поділяються класи, стають рушійними силами усього «революційного» процесу. Це, звичайно, досить спрощений, а тому і сумнівний підхід до історичної дійсності. Інтереси суспільних груп і окремих особистостей переплітаються у дуже складній пропорції. Тут доводиться враховувати не тільки класовий фактор, а й національні, релігійні прагнення, політичні, моральні, філософські переконання людності.Широко розкриваються діяльність громад події київської козаччини 1855 р. з наголосе - на стихійність цього руху. Автор не обходить жодного скільки-небудь помітного прояву суспільної активності, про що, зокремд свідчить висвітлення зародження та поширення такого специфічного явищд як балагульщина94.Другий том монографії присвячується игановленню робітничого руху, застосуванню марксистської теорії у діяльності М.Зібера та С. Подолинського, які виступали, власне, популяризаторами економічного вчення Маркса в Україні Але М. Яворський безпідставно відносить G Подолинського до марксистів. Спеціальний розділ автор присвятив соціальному рухові в Галичині.Заслугою М. Яворського є те, що він вперше проаналізував і систематизував матеріал попередників та власних пошуків про соціальний рух в Україні протягом Тривалого історичного періоду (власне, з часу його зародження і до кінця XIX ст.), користуючись марксистським методом (навіть при його певній обмеженості).При написанні праці автор спирався на досить широку джерельне літературну базу.. Чимало оригінального ь теріалу він почерпнув з архівів Києва, Харкова, Одеси, Москви, Ленінграда, зокрема з журналів канцелярії жандармського корпусу та із секретних справ канцелярії куратора Харківського шкільного округу й ін. Однак, як слуш ю зауважував акад Д Багалій, перед автором стояли складні завдання щодо виявлення достовірності залучених джерел, спинившись на спогадах учасників відповідних рухів, які боялися переслідування властей, а отже,35



1 писати про свої радикальні погляди. Документи каральних жандармських 1 поліцейських органів рецензент вважав за непевні, однобічні, тенденційні, що постійно перебільшували ступінь революційної діяльності, учасників українського національного руху95. М. Яворський враховував цю обставину і переконливо показав перехід громадівців від певного радикалізму до чистого культурництва, просвітительства.Прикрою прогалиною у джерельній базі монографії Яворського є Ігнорування ним періодичної преси як великого і важливого джерела з теми.У даному дослідженні автор спирався і на свої видані раніше праці про Г. Сковороду, Кирило-Мефодіївське братство, Емський указ 1876 р/ , працю «Україна в епоху капіталізму» та ін.Якщо попередні великі праці історика, за винятком окремих статей, мали переважно науково-популярний та учбовий характер, то даною працею Матвій Іванович ступив на шлях грунтовного монографічного дослідження. Тогочасні українські рецензенти і взагалі радянські історики одностайно відзначали як позитивний фактор те, що ця монографія грунтується на марксистській методології. Напевно ця праця постановкою питання і своїм змістом цілком відповідала і потр _бам партійно- ра,,инськ'-ї верхівки України кінця 20-х років, коли шалено розпалювалося класове протистояння в суспільстві. В такому разі не зайви: і був попередній історичний досвід революційних боїв. І можна цілком сподіватись, що вихід у світ двотомника сприяв сходженню М. Яворського на науковий Олімп.Але, незважаючи на ці чисто прагматичні міркування, що, безумовно, не можна відкидати, «Нариси з історії революційної боротьби на Україні» продемонстрували те, що Яворський був не тільки плодовитим популяризатором історії України, а й вдумливим, здібним дослідником важливих і складних проблем коричної науки.
КОНЦЕПЦІЯ ІСТО. її УКРАЇНІ! М. ЯВОРСЬКОГО: 

ЗДОБУТКИ І ПРОРАХУНКИНайважливішим об’єктом наукового дослідження вчених- суспільствознавців t історія певних держав, країн, народів як визначних і досить стас.льних людських спільнот. Тому сег д істориків видатне місце належить тим, що створюють відповідні курси, які охоплюють в узагальнюючому плані історію обраного36



об’єкта від найдавніших часів до сучасності. Ця складна робота вимагає від виконавців уміння відбирати з величезного фактичного матеріалу найважливіші, найпереконливіші та найяскравіші відомості, пропорціонально висвітлювати найважливіші, провідні події, переконливо характеризувати історичні явища, робити чіткі узагальнення та висновки. Звичайно, таким історикам притаманні відчуття зображуваного часу на певних історичних етапах та широка ерудиція. До них належать видатні українські історики Д. Бантиш-Каменський, М. Маркевич, М.Аркас, О. Єфи- менко, Д. Багалій, М. Грушевський, L Крип’якевич та ін.Незаперечним є творчий вклад кожного з них у створення узагальнюючої картини історичного шляху українського народу, хоча їхні твори були різними за обсягом, глибиною дослідження історичного процесу, привабливістю викладу, за методологічними орієнтирами. Безумовно, ці автори допускали хиби і помилки, певні прогалини і тенденційність у викладі матеріалу. Але не це було визначальним в оцінці доробку даних видатних істориків.З точки зору історіографії в умовах сучасного плюралізму думок, як нам здається, значний Інтерес становить саме концепція кожного такого історика.До них, безумовно, по праву належить М. Яворський — автор ряду курсів історії України різного цільового призначення. Його доробок у цьому аспекті викликає значний інтерес і має велике значення, враховуючи історичну обстановку створення й розповсюдження, використання відповідних праць. Різні курси історії України Яворського у 20-х роках відіграли непересічну роль у справі національного відродження українського народу як один із засобів утвердження національної свідомості.На початку 20-х років Матвій Іванович підготував короткий курс історії України, який витримав шість видань і став у зазначений період практично єдиним посібником з історії України97. Ця книга одразу стала розглядатися як альтернатива виданням такого роду, що належали перу буржуазних істориків98.Водночас учений працював над іншими, більш широкими й узагальнюючими курсами історії України99, які без затримки виходили у світ до 1929 р. Історики старшого покоління небезпідставно обвинувачували М. Яворського в догматизмі та декларативності деяких положень, у недостатній повазі до доробку своїх попередників, у занадто великому соціологізуванні та недооцінці використання історичних джерел, фактичного матеріалу. 37



Розглянемо концепцію ІСТОрії України В основному ШЛ5ЕХ0М аналізу «Історії України в стислому нарисі» М. Яворського та його виправлень і доповнень у зв’язку з критикою його поглядів. Ці архівні матеріали, виявлені нами У ЦЦАВОВУ100, становлять особливий інтерес тому, що в них відображено доопрацювання КУРСУ> охопив увесь історичний український процес до революції 1917 р. (включно).У вступі автор спинився на завданнях історичної науки, особливостях історичного процесу в Україні, на значенні вивчення історії. При доопрацюванні цієї частини своєї праці М. Яворський особливо виділив значення класової боротьби в історичному процесі. Зроблено доповнення про роль особи і випадковості в історії, але водночас наголошено і на важливості громадської думки.Загальна періодизація праці — за формаційним принципом. Виділяється чотири вликі періоди: 1. Первіснообщинний («доісторичні часи»); 2. Феодальний; 3. Капіталістичний; 4. Соціалістичний (власне тільки революція 1917 р.). Дружинно-князівський період Київської Русі відноситься до доби феодалізму. Поміщицько-кріпацький період переіменовується, напевне на догоду М. М. Покровському, на епоху торговельного капіталу (XVI — перша половина XIX ст.). Далі йде період капіталістичного суспільства. І закінчується рукопис часом революції 1917 р.Та більший інтерес, ніж цей формально-догматичний поділ, викликає виділення розділів, які дають певне уявлення про пріоритети Яворського у висвітленні історії України: L Доба феодалізму в Україні (власне, обмежується часом до XVI ст.); 2. Козацька революція; 3. Гетьманщина; 4. Гайдамаччина; 5. Декабизм в Україні; 6. Молода Україна (замість «Кирило-Ме- фодіївці» в останньому виданні); 7. Хлопомани, (з новим параграфом «революція 1848 р. в Західній Україні»); 8. Народництво 70-х років; 9. Початки робітничого руху і криза народництва; 10. Змагання за гегеменію пролетаріату в робітничому русі; 11. НазрівайЯ'я революції; 12. Боротьба за демократичну революцію (Яворський вписав перед «демократичну» — «буржуазно-»); 13. Поміж двома революціями; 14. На шляху великої (останнє слово закреслюється і замінюється на «пролетарської») революції. Ці заголовки свідчать, що автор у центрі уваги тримав соціальні (зокрема національний) рухи, класову боротьбу. Але цими, так би мовити, гаслами не вичерпувався зміст книжки. Порушувалися й інші важливі питання: соціально-38



економічного розвитку, поступу культури, релігійної обстановки, історії західноукраїнських земель і т.д.Певну конкретизацію матеріалу спостерігаємо в «Нарисі історії України». Так, розділу І «Доба феодалізму на Україні» «Історії України в стислому нарисі» в ч.І «Нарису» відповідають такі рубрики: «Господарство натуральне», «Первісне суспільство», «Князівсько-дружинний вік», «Феодалізація України», «Феодалізм галицько-волинської .та литовської доби»101.Для кожного періоду автор дає досить абстрактну характеристику класової боротьби, її рушійних сил та гегемона, що часом тяжіє до умоглядних, наївних, догматичних конструкцій. Так, для раннього феодалізму рушійними силами класової боротьби названі дрібне боярство та міська буржуазія на чолі селянської маси|02.Автор значно розширив текст за рахунок матеріалу про торгівлю, соціально-економічний розвиток. Зроблено вставку, в якій зазначається, що князі здійснювали не тільки пограбування інших народів, а й встановлювали мирні торговельні відносини, організовуючи поступово широкий внутрішній ринок (в опублікованому тексті зазначалося, що Київська Русь мала дружинний, військово-грабіжницький лад/.Розповідаючи про події Визвольної війни 1648—1654 рр., Яворський однозначно констатував: «Вся країна перейшла під козацький присуд, цебто козацьке управління»,03. У доповненнях велика увага приділяється українській шляхті, її впливу на політичне й економічне життя України. Автор зазначав, що політичний уклад утримався на простих формах шляхетської демократії. А селянство боролося проти шляхти, прагнучи вирватися з-під панської залежності. У доповненні до висновків розділу «Гетьманщина» Яворський твердить, що перед Україною стояло завдання завершити місію торговельного капіталу шляхом його початкового нагромадження для підготовки зародження промислового капіталу. Тут, як уже зазначалося вище, історик намагається штучно долучити теорію Покровського про торговельний капітал до історії України.Характерно, що наь.ть для періоду феодалізму, зокрема під час висвітлення гайдамацького повстання 1768 рп Яворський проводить ідею колективної праці: пише про «спільноту у виробництві» селянства. Згадуючи розгром Січі російськими військами у 1775 рп він називає її «старою січовою комуною»104. Удаючись до таких штучних, не підкріплених фактами39



модерністських формулювань, автор намагається прив’язати свій текст до тогочасної кон’юнктури, в даному випадку до колективізації, що саме тоді широко нав’язувалася селянству.Чимало вставок стосується соціального складу населення на певних історичних етапах. Включається новий конкретний матеріал про перебіг подій у Західній Україні. Яворський зазначав, що галицько-український націоналізм кинувся в обійми до австрійської реакції, виступаючи проти революції, сподіваючись на проголошення окремої автономної національної провінції.Автор більш узагальнено, ніж раніше, характеризує ситуацію в аграрній сфері в середині XIX ст. Параграф «Селянські суперечки в кріпацькому суспільстві» він замінює на підрозділ «Криза російської кріпацької системи».Особливо багато зауважень на адресу М. Яворського висувалося його критиками щодо періоду другої половини XIX ст.— початку XX ст. І це цілком зрозуміло, оскільки цей період тісно пов’язаний з поширенням марксизму, розгортанням робітничого Руху, діяльністю більшовицької партії. Критикуючі історики- марксйсти дуже вболівали за ортодоксальне відображення усіх цих питань, чого часом бракувало Яворському.Найбільш повно і досить конкретно висловив цю критику в травні 1929 р. у доповідній записці до ЦК КП(б)У М. Рубач105. Спочатку він поставив дивне як на сьогодні питання, чи може бути самостійною історія України? Така ситуація могла виникнути тільки в умовах шаленого наступу російського шовінізму. Слід зауважити, що Рубач підтримував ідею самостійної історії України, але наголошував тільки на її соціально-класовому змісті, критикуючи Яворського за те, що для ньогонаціональне питання є основним, вирішальним, а не підпорядкованим класовому106. Тут бачимо характерне для марксистсько-ленінської доктрини догматичне висунення на передній план класового фактора, хоча в історичній практиці на певних етапах превалюють різні суспільні фактори: класові, національні, релігійні, моральні та ін.М. Рубач звинувачував М. Яворського у неправильній соціально-політичній оцінці історичного розвитку України кінця XIX — початку XX ст. На думку критика, центральною ідеєю системи поглядів Яворського є висунення української буржуазії як рушійної сили буржуазно-демократичної революції в Україні з початку XX ст. до 1917 р. Дивне враження складається від 'такої критики: революція називається «буржуазно-демократичною», а40



буржуазія не є її рушійною силою (?!). Рубач звинувачував Яворського 1 в тому, одо він різко не розмежовував народництво та марксизм (виходячи з того, що обидві ці Ідеологічні течії сповідували соціалізм), а також представників цих двох напрямів. Мовляв, Яворський відносив М. Драгоманова до напівмарксистів, а С. Подолинського — до стопроцентних прибічників Маркса. На думку Рубача, перебільшуючи значення взаємозв’язку в Україні робітничого та національного руху, Яворський відривав робітничий рух в Україні від загальноросійського робітничого руху, значною мірою ігноруючи ті реальні організаційні зв’язки, що існували між робітничим рухом України, Росії та Польщі.Враховуючи ці зауваження, Яворський підключив новий матеріал про формування робітничого класу України та перші прояви його класової боротьби. Разом з тим підкреслювалися дрібновласницькі прагнення селянської маси. Яворський зазначав, що Драгоманов не визнавав революції як класової громадянської війни, дотримувався точки зору «сумирного вростання капіталізму в соціалізм»107.Характеризуючи народництво, автор наголошував на тому, що пропаганда народників за соціальну революцію об’єктивно зводилася до гасла буржуазної революції. Яворський значно розширив матеріал про діяльність народництва (особливо революційного) в Україні 1, зокрема в, Галичині.Рішуче виступав Рубач проти поділу Яворським заможного селянства на два угруповання: 1) куркульство, що займалося не тільки землеробством, а й лихварством, торгівленю та ін, 2) фермерське куркульство, основою виробничої діяльності якого була земля, орендована у помішиків (звідси теорія «двокуркульства»). Особливе обурення Рубача викликало твердження Яворського про ге, що фермери були зацікавлені у конфіскації та розподілі поміщицьких земель і відповідно являли собою революційну силу («Революційний натиск йшов насамперед з боку орендаря». 
— Яворський). Рубач робив висновок про те, що Яворський протягував «куркульсько-есерівську теорію». Есерівський ухил Яворського автор записки вбачав у перебільшенні революційності заможного селянства108.• Враховуючи ці критичні зауваження, автор прагнув принизити значення заможного селянства в аграрному русі. Так, у додатку зазначалося: «Не оця сільська буржуазія ставала двигуном наступу селянської маси на поміщицьку землю.41



Двигуном цим були перш за все малоземельні та безземельні маси селянства, основний ворог поміщика 1 його маєтку»109.У відповідь на закиди щодо недостатнього висвітлення діяльності більшовицької партії Яворський дав велику вставку про розкол в РСДРП 19G3 р. на більшовиків та меншовиків і навів переконливий матеріал про слабкий вплив більшовиків в Україні до самої революції 1905—1907 рр. Значно розширюється конкретний матеріал про революційне піднесення 1910—1914 рр., про діяльність у той час більшовиків110.У записці критикується висвітлення Яворським ходу революції 1917 рм ігнорування ним діяльності Рад робітничих та солдатських депутатів на її початковому етапі. Мовляв, Яворський твердив, що одразу після повалення самодержавства почалася національна революція, яку втілювали Центральна Рада, дрібна буржуазія, а основною проблемою була національна — утворення самостійної Української держави (це в дійсності так і було. — АС.). Рубач вважав, що в революції 1917 р. національна проблема відігравала значну роль, але не вирішальну. Він справедливо зауважував, що партія більшовиків недостатньо розуміла національне питання, але розв’язала інші важливі проблеми (земельну, ставлення до буржуазної влади та ін.) й тому стала гегемоном революції.Рубач зазначав, що Яворський характеризував період Центральної Ради як національно-демократичну революцію, що зруйнувала основи феодального ладу на виробництві, перерозподілила землю, між селянами. Автор записки порівняв це твердження М.Яворського з констатацією М.Грушевського про те, що Центральна Рада відклала з’ясування економічних, земельного питань на пізніше. Грушевський закликав усі партії й угруповання відкласти те, що їх розділяє. Отже, робить висновок Рубач, Центральна Рада всіляко намагалася обійти соціально- економічні проблеми, в тому числі й земельну. А Яворський переносив революційність мас на Центральну Раду, ігноруючи діяльність Рад робітничих і солдатських депутатів111.Параграф, присвячений Центральній Раді, Яворський спрямовував у соціально-класове русло. Заголовок раніше був «На шляху національного буржуазного самовизначення», а став: «На шляху змагання за соцільне самовизначення»112. Історик висунув ідею про тривладдя в Україні 1917 рс крім влади російського Тимчасового уряду та Рад робітничих і солдатських депутатів, згадувалась українська націоналістична влада113. За42



значилося, що під час революції 1917 р. дедалі зростали вплив більшовицької партії та її чисельність- Отже, під час доопрацювання було розширено Історико-партійний матеріал у більшовицькій Інтерпретації шляхом нагромадження політичних ідеологічних штампів.М. Рубач закінчив полеміку з М. Яворським щодо революції 1917 р. утопічною марксистсько-ленінською тезою про те, що ця революція є початком світової пролетарської революції 1 що, мовляв, Яворський цього не розуміє. Історичний досвід людського суспільства переконливо свідчить, що ніколи не було І не буде світової революції, оскільки цей феномен, звичайно, тісно пов’язаний з кардинальними суспільними зрушеннями здебільшого -в одній державі, країні або принаймні в одному регіоні, національним складовим якого притаманні стійкі і тривалі історичні зв’язки.Останній розділ книжки Яворського мав назву «Шляхи національно-демократичної революції в Галичині». Автор змінив його на «Шляхи революційного руху на Галичині». Таким чином затушовувався національний аспект суспільного життя краю. Розширювався матеріал за рахунок відображення подій у всіх західноукраїнських землях, особливо наголошувалося на питаннях класової боротьби114. і-При всіх поступках настирливим та далеко не завжди компетентним у галузі історії критикам, учений намагався часом зберегти об’єктивний підхід до фактичного матеріалу, реального перебігу подій, навіть наражаючись на небезпеку нових санкцій. Про це, зокрема, свідчить велика вставка, в якій зазначається, що за радянської влади спостерігається нехтування задоволенням національних потреб українських працюючих мас. Лунали голоси, що національне питання — це просто вигадка купки інтелігентів. Історик зробив влучне узагальнення: «Це вельми шкодило не тільки гуртуванню селянства біля українського пролетаріату. Це стало перешкодою і. самому радянському будівництву на Україні»115.У розглянутій вище записці М. Рубач зробив загальний висновок як тавро, що десятки років переходило з однієї радянської історіографічної праці в іншу щодо творчості М. Яворського, який однозначно розглядався як еклектик, у якого більшовизм уживався в незаконному шлюбі з есерівщиною, а інколи — безпосередньо з буржуазним радикалізмом. Мовляв, у його схемі історії України є правий, куркульський ухил116.
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Цей зовні ефектний «вирок» свідчив про закостеніло догматичну позицію автора записки, який не уявляв можливості якогось іншого тлумачення історичного процесу, крім «марксистсько-ленінської схеми». Будь-який плюралізм думок, інтерпретацій, добору фактичного матеріалу ним не визнавався117.Зауважимо, що сам термін «схема» замість загальноприйнятого в науці терміна «концепція» свідчить про волюнтаристську тенденційність у підході до історичного процесу, пов’язану з певним ігноруванням ретельного аналізу величезного фактичного матеріалу і заміною його нерідко підставлянням бажаних фактів, історичної інформації для готових понятних конструкцій, вигідних з позицій комуністичної партійності.Таким чином, у даному випадку «схемі» історії України М. Яворського протиставлялася офіційна, «марксистсько-ленінська схема», яку представляв М, Рубач. У тогочасних умовах остання вважалася бездоганною. Розуміючи це, М. Яворський визнав більшість приписуваних йому помилок і, як це ми показали вище, докладав усіх зусиль, щоб їх виправити в новому виданні. Ця робота мала різноманітний характер.Були виправлення, що поліпшували текст, сумнівні, що головним чином стосувалися пропорцій викладу певного матеріалу, суто кон’юнктурні, які були даниною тоталітарно..іу ладові з метою виживання. Отже, при певному поступі щодо виявлення концепції історії України Яворського розглянуті архівні матеріали не являли собою останнього слдова у даній справі.Загальні висновки про концепцію історії України M.L Яворського можна зробити на основі ще невідомих досі цінних архівних матеріалів, а також аналізу неупередженої новітньої істріографічної літератури.Як нам здається, дослідники творчості вченого, його критики слушно сходяться на тому, що у своїх курсах історії України Яворський порівняно мало використовував історичні джерела Переважно він писав'на основі історичної літератури, але досить цінної. Зокрема, вчений використовував змістовні твори таких відомих українських істориків, як В. Антонович, М. Грушевський, О.Єфименко, О. Лазаревський та ін. Щоправда, М. Яворський здебільшого на них не посилався. З російських істориків він найбільше залучав праці М. Покровського та М. Рожкова, які дотримувалися марксистських поглядів.Не на традиційному матеріалі української історіографії було побудовано вступ, в якому давалося авторське визначення історії, 44



з’ясовувалась актуальність її вивчення та розкривалась загальна періодизація Історичного процесу формаційного характеру. Отже, вступ було складено за основними канонами марксистської соціології.У такому ж плані написаний матеріал першого розділу, присвячений первіснообщинному ладові на терені України, за визначенням Яворського «Найдавніші часи на Україні» (до Київської Русі).Великою заслугою Яворського перед українською історіографією було те, що він належав до перших дослідників нової історії України в системному, узагальнюючому плані. Як уже зазначалося, він підготував досить велику працю «Україна в епоху- капіталізму», в якій висвітлено найважливіші питання соціально-ехономічного та політичного розвитку України від середини XVII ст. до першої світової війни, тоді як його попередники у вивченні цієї доби переважно концентрували увагу на питаннях національних відносин та українського національного руху.М. Яворський активно досліджував суспільні рухи в Україні з найдавніших часів 1, власне, до його сьогодення. Особливою грунтовністю відзначається його монографія, побудована значною мірою на архівних матеріалах «Нариси з Істрії революційної боротьби на Україні» (Харків, 1927—1928. — 4.1—2).На наш погляд, концепція історії України М. Яворського має такі основні риси:L Центральною ідеєю цієї концепції було обнародуване ним під час травневої дискусії 1929 р. в Українському інституті марксизму положення про національну історію України, що включала й інші народи, які населяють українські землі. Він візначав, що на певних історичних етапах минуле України входило у загальноросійський (а для деяких регіонів — у загаль- нопольський чи австрійський) процес118.2. Керуючись у своїй роботі діалектико-матеріалістичним методом, М. Яворський прагнув подолати його обмеженість у марксистсько-ленінській інтерпретації. У цьому плані дослідник виступав проти абсолютизації класового підходу до минулого в історичних дослідженнях, що не давало можливості охопити всю наявну диференційовану дійсність119.3. Втілення ним цієї ідеї знайшло відображення в тому, що він, крім питань соціально-економічного розвитку, класової, революційної боротьби, на яких концентрувала свою увагу45



марксистська історіографія, багато місця відводив у своїх узагальнюючих курсах національному рухові, історії українських партій, історії всіх українських земель незалежно від того, до складу яких держав вони входили на певних історичних етапах.4. Новаторство історика виявлялося не тільки в тематичному плані, а й у хронологічному: він приділяв значну увагу недостатньо досліджуваній попередниками новій історії України.5. Нарешті, проведений вище аналіз творчого підходу М. Яворського до історії України, як нам здається, спростовує обвинувачення історика догматичною, вкрай ідеалізованою та політизованою більшовицькою критикою в еклектизмі. Насправді в концепції ученого не було механічного поєднання суперечливих ознак історичного процесу, що є характерним для еклектики. Навпаки, шляхом розширення проблематики та часового діапазону курсів історії України за рахунок конче необхідних, важливих компонентів він прагнув уникнути обмеженості й тенденційності «більшовицької схеми».На сучасному етапі, коли розбудовується незалежна, суверенна Українська держава, ідея М. Яворського про національну історію України набуває особливого значення. Він справді пророче дивився у майбутнє—у наші дні. Розпалися тоталітарні федеративні утворення: СРСР, Югославія (в її колишньому обсязі), Чехо-Словаччина. Утворилися національні держави, які мають власну історію. Нині, як і в 20-х роках, коли жив і працював Яворський, великодержавницькі елементи проголошують прагнення народів до самовизначення, створення незалежних держав — націоналізмом. Великою заслугою Матвія Івановича перед наукою і перед своїм народом було те, що він переконливо і цілеспрямовано викривав гнобительську політику великодержавного шовінізму. Це одна з вагомих причин безмежної ненависті більшовицьких правителів до визначного вченого, що спричинила його трагічний кінець.
ОСТАННІЙ,. ТРАГІЧНИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ1929 року — в рік «великого перелому» посилювалися «класова боротьба», соціальне протистояння в суспільстві. Правлячі кола намагалися шукати винних за свої помилки та прорахунки у політичній діяльності. Розгорталося полювання на • «ворогів народу», «шкідників», «ухильників», насамперед на «українських націоналістів».Обвинувачення М. Яворського у правому ухилі цілком відповідало політичній кон’юнктурі. Адже саме тоді викривався46



відповідний ухил в комуністичній партії. З того часу розпочалося політичне цькування вченого. Цьому особливо сприяла і морально-політична компрометація історика. У січні 1930 р. до харківського суду надійшов позов від Софії Яворської щодо призначення аліментів на утримання двох дочок історика. У цьому досить докладному документі містилося чимало відомостей з життя і діяльності Яворського в Галичині, що були рішуче засуджувані з позицій класового підходу до людини в умовах радянської дійсності. Авторка позову була дочкою сільського священика, який дотримувався націоналістичних поглядів, після війни працювала вчителькою. Вона свідчила, що її чоловік відзначався глибокою набожністю, служив у австрійській армії, зокрема входив до військового представництва Австрії при дворі гетьмана IL Скоропадського у 1918 р.'Згодом вступив до Української галицької армії, де служив сотником польової жандармерії. 1919 р. з цією армією перейшов через р. Збруч і до сім’ї вже не повертався120. Все це ставило Матвія Івановича у винятково складне становище. Генеральний секретар ЦК КП(б)У С. Косіор кваліфікував ці обставини як «темне минуле»121.У листі до Косіора від 4 лютого 1930 р. М. Яворський зробив необхідні роз’яснення щодо відомостей, наведених С. Яворською, та охарактеризував своє формування як особистості й ученого на фоні оточуючої дійсності. Цей документ особливо виразно розкриває ті суспільно-політичні обставини, в яких формувалися і розвивалися світогляд та наукові погляди історика, тобто ті фактори, які істотно впливали на вироблення його наукової концепції та на всю його творчість, а також на життєву позицію. З викладеного у листі Яворський зробив такий загальний висновок: «Самотужки пройшов шлях від галицького націоналістичного міщанства до більшовизму»122.Цей документ є переконливим зразком вдумливого самоаналізу досвідченого вченого: з цієї сповіді прояснюється чимало особливостей його концепції історії України. Зрозумілим стає особливий інтерес історика до українського національного руху, зокрема в Галичині, до політичної історії, хоча тоді марксистські історики захоплювалися переважно соціально-економічною проблемою. З його соціальним походженням пов’язується й помітна схильність до аграрного питання, ролі верств селянства в історії (звідси обвинувачення в теорії «двокуркульства») і т.д.Боротьба з так званою «яворщиною» в 1929—1930 рр. на історичному «фронті» знайшла досить чітке, хоч і стисле47



відображення у новітній науковій літературі123. Відзначимо тільки «метаморфозу» та безпринципність республіканського партійного керівництва щодо Яворського. Якщо у березні 1930 р., як уже зазначалося, С. Косіор інкримінував ученому тільки приховування «темного минулого», то вже у червні того ж року на XI з’їзді КП(б)У він «знищував» Яворського як вченого: «Безумовно, теорії Яворського — наскрізь антимарксистські, анти- ленінські, це є захист і апологетика дрібної буржуазії і дрібнобуржуазних партій і змазування усіх основних начал марксизму- ленінізму в області класової боротьби, в області рушійних сил революції»124. А тодішній нарком освіти М. О. Скрипник, який ознайомився з доопрацьованим текстом підручника М. Яворського, опублікував на нього нищівний відгук125. М. Скрипник читав текст, підготовлений для російського видання книжки «Історія України в стислому нарисі», робота Яворського над яким провадилися ще до дискусії, що відбулася у травні 1929 р. про схему історії України126. Отже, рецензент же бачив остаточно доопрацьованого Яворським українського видання, що було передане до друкарні 1. X, 1929 р.127 Такий непристойний прийом критики, власне, вже виправлених помилок з боку високої посадової особи свідчить про намагання властей будь-якою ціною засудити і скомпрометувати історика128.І дійсно, в статті по суті виділено ті ж зауважен я, що були викладені в записці М. Рубача й розглянуті нами вище. Це — про оцінку М.Зібера, С.Подолинського, М. Драгоманова, про рушійні сили в революції 1905 р., про роль сільськогосподарської буржуазії у селянському русі 1905—1907 ррп про теорію «дво- куркульства», про розкол більшовиків з меншовиками, оцінку Центральної Ради, про роль пролетаріату в 1917 р. та його співвідношення з селянством у ревлюції, розстановку класових сил у той же період.Та повернемося до сумних для Матвія Івановича подій початку 1930 р. Через' тиждень після написання листа С. Косіору М. Яворського було виключено з партії. У своїй заяві до ЦК КП(б)У він писав: «Я почуваю себе справді як той, що йому, як марксистові й партійцеві поклали хрест- Моє минуле життя, хоч і проходило в темряві розуміння класової боротьби, не одна тільки негативна дія. Я маю всю надію, що все-таки прийде день, коли перед партією встановиться позитивна сторона моєї праці до і після революції, в якій я боровся за визволення себе від буржуазної ідеології. А моя праця проходила на очах досить48



широкого громадянства весь час, навіть за часи 1918—1919 рр., треба мені тільки зібрати всі ці матеріали» та скласти критичну біографію. А що я сьогодні ще такої можливості не маю, це не дає основ, на підставі окремих непровірених заяв чи самохваль- них слів в моїх листах 1918 р„ чи хоч би й помилок в Історії, — не дає, ще раз кажу, причини дискредитувати мене в такій мірі, щоб звести до одного болота всю мою на сьогоднішній день працю»129. Характерним є те, що, незважаючи на виключення його з партії, в своїх зверненнях до різних партійних Інстанцій він постійно наголошував на тому, що залишається більшовиком, комуністом|3°,Владні структури ж рішуче добивалися усунення М. Яворського з усіх посад, у тому числі й наукових. Ще 1929 р. М. Яворського усунули від керівництва історичним відділом Українського інституту марксизму. 13 лютого 1930 р. політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення: «Вважати за необхідне, аби Яворський негайно відмовився від звання члена Президії ВУАН»131. 15 лютого того ж року вчений подав до Президії ВУАН заяву з проханням звільнити від обов’язків члена Президії ВУАН та секретаря її першого відділу. 17 лютого його було звільнено від відповідних обов’язків «в зв’язку з обставинами, які виявилися під час чистки М. І. Яворського як члена КП(б)У».29 березня 1930 р. Матвій Іванович писав секретареві Київського окружкому партії В.Чернявському: «Згідно з дозволом Президії ВУАН я виїжджаю на довгу відпустку в Ленінград, оскільки зараз в Києві та взагалі на Україні втратив я будь-яку можливість на моїй праці оправдати себе перед партією» А виправдати себе я мушу не ради якоїсь посади, а в Ім’я хоч би самої правди. Бо хоч скільки в мене було в минулому Ідеологічних блукань, я в ніякому разі не заслужив на те, щоб мене з легкої руки декретували як авантюриста, гетьманця та жандарма»»Але й після від’їзду Яворського його нестримне цькування продовжувалося. 11 грудня 1930 р. на засіданні комуністичної фракції ВУАН на порядку денному розглядалося питання: «Про академіка Яворського». Головував секретар комфракції ВУАН М. Скрипник. Було ухвалено: «Констатувати, що академік Яворський одержав» повідомлення про відповідну постанову ЦК КП(б)У 1 йому було запропоновано подати демісію із складу членів ВУАН, він заявив, що це зробить, але цього весь час уникає 1 навпаки переводить чинності як член Академії49



(наприклад, спробував провести через неодмінного секретаря ВУАН видання своєї книжки, що й було знято з друкування лише розпорядженням тов. Шліхтера).Поставити перед ЦК КП(б)У питання про переведення на Пленумі ВУАН ухвали про виключення Яворського з складу академіків, оскільки він сам про це не подасть заяви»132.Жваво відгукнулися на виключення М. Яворського з партії і російські великодержавні шовіністи. У березні 1930 р. з’явилися дуже схожі за змістом статті в «Правде» А. Шелюбського та в «Известиях» П. Горіна, які у звичайній для того часу манері навішували вченому різні ярлики. Яворського іменували «наростом на тілі партії й народу»|33, політичним авантюристом, твердили, що «протягом ряду років, очевидно, цілком свідомо Яворський проводив шкідницьку роботу на одному з основних фронтів, ідеологічному»|34.#Це свідчить, що шельмування вченого провадилося аж ніяк із самої ініціативи українського керівництва. До нього приклали свою руку вищі союзні правлячі кола. Адже в найвищих органах преси СРСР були надані шпальти згаданим вище шовіністам від історичної науки.Яворський був виключений з усіх громадських організацій, деякі з них він очолював. При цьому його звинувачували в навмисному розвалюванні їх роботи135.Та недовго довелося історикові жити на волі в Ленінграді. 10 березня 1931 р. о 23 годині там на підставі телеграми ДПУ УСРР Матвій Іванович був заарештований. 17 березня у супроводі конвою його було відправлено до Харкова.М. Яворського було взято під варту за участь у так званому «Українському національному центрі», який нібито являв собою «блок українських антирадянських партій, окремих груп, формувань (УПСР, УСДРП, УВО та ін.) та колишніх членів контрревоюційного 'уряду на Україні — Центральної Ради». До цієї сфабрикованої ДПУ УСРР «справи» було притягнуто 50 осіб, у тому числі М.Грушевського136. Нині загальновідомо, якими звірячими методами кати з ДПУ-НКВС добували необхідні їм «зізнання» нещасних ув’язнених, які оббріхували себе. Не був винятком щодо цього і М. Яворський. Тому вважаємо за недоцільне наводити в науковій біографії подібні «зізнання» Матвія Івановича. Відсилаємо читача до інших праць про нього у цьому питанні’37.



Слідом за чоловіком була заарештована і дружина Яворського С. L Лук’янюк, яка тоді працювала вчителькою у с. Требу хові Броварського району Київської області. У неї на квартирі було проведено обшук, під час якого вилучено всі папери Матвія Івановича; рукописи його праць, документи, листування. Відтоді рукописна спадщина історика безповоротно зникла. Серед цих паперів був й особистий щоденник Яворського, в якому був описаний такий епізод. Коли 1928 р.138 Яворський мав повертатися додому з наукового відрядження до Німеччини, німецька академія запропонувала йому залишитися працювати в Берліні. Яворський рішуче відмовився від цієї перспективи. Напевно, цей епізод відіграв фатальну роль у долі вченого139.7 лютого 1932 р. у судовому засідання Колегії ОДПУ СРСР М. І. Яворський був засуджений на 6 років позбавлення волі у концтаборі. Він відбував покарання на Соловках140.Табірне життя стало для вченого найважчим випробуванням. Перші півроку перебування в Соловецьких таборах Матвій Іванович страждав психічним розладом на грунті голоду. При цьому прагнув бути на самоті, всіляко висловлював своє невдоволення до співробітників НКВС. Напевно, саме в таборі він до кінця усвідомив трагізм власної долі та долі України141. Він став рішуче засуджувати наявну в той час тоталітарну систему в країні та надихаючу її силу — компартію. За свідченням С.Підгайного, який відбував ув’язнення на Соловках разом з Яворським, Матвій Іванович, заповнюючи анкету перепису, на питання про партійну належність відповів, що «мав нещастя належати до найжалюгіднішої у світі комуністичної партії 1 вважає це за свій великий злочин»142.Свої міркування щодо цього М. Яворський відверто І чітко висловив у своїй заяві до центральної атестаціїної комісії ГУЛАГу HKBG«Цим повідомляю, що я відмовлююся від зарахування робочих днів не тільки за минулий період, а й взагалі. Я вважаю таке (зарахування) знущанням над людиною, котру, як багатьох інших, сталінське “правосуддя” спочатку кидає до в’язниці за те, що це українець, якиї. не підміняв любові до своєї батьківщини на “російський патріотизм", “підфарбований” інтернаціоналізмом, — кожного назване правосуддя без суду засуджує за неіснуючу справу на повільне знищення в таборі, в умовах важкої примусової праці з напівголодним пайком, у сітях ганебної провокації моральних мук, — а після цього всього це правосуддя 51



обіцяє їй скоротити повільне знищення, моральне І фізичне,— за умови так званого “перековування”, тобто безмовної самопокори цьому знищенню, І підкупного славослов'я його політиці.
Я особисто “перековуватися” не збираюся, боготворити “геніального, улюбленого; рідного вождя всіх народів” не бажаю та й взгалі вважаю для себе ганьбою таким шляхом купувати собі волю, тим більше коли десятки тисяч української інтелігенції гинуть у в’язницях і таборах в умовах, означених вище, коли їх сім’ї засуджені на повільну голодну смерть в умовах так званого “культурного і заможного життя”, в умовах сталінського “піклування про людину”, коли сотні тисяч пограбованих українських селян засівають Росію своїми кістьми на каторжних будовах, лісозаготівлях та інших видах примусових робіт, коли стільки ж гине їх від голоду у себе на батьківщині, хоч начебто і там жити стало “веселіше”.Я вважаю, що при такому стані справ на Україні для мене почесніше буде вмерти разом з ними у спільному нашому каторжному житті, ніж прагнути на волю, щоб жити життям хамелеона, який раболіпствує перед сучасним Нероном та його преторіанцями, хамелеона, який захлинається у захваті перед політикою національного гноблення 1 селянського грабежу в царстві не соціалізму, що будується, а загального обману, провокації і свавілля»143.Цю заяву було зроблено ЗО червня 1935 р. і нею сам Матвій Іванович підписав собі смертний вирок. За сфабрикованою у ГУЛАГу справою про змову 134-х в’язнів, які нібито створили табірну підпільну організацію «Всеукраїнський центральний блок», Яворського знову було притягнуто до суду. 9 жовтня 1937 р. постановою особливої трійки УНКВС Ленінградської області його було засуджено до розстрілу. «Аргументація» цих катів була такою: «Слухали: Справу № 103010 — 37 р. оперативної частини Соловець- кої в’язниці ГУДБ НКВС СРСР на 134 чоловіка українських буржуазних націоналістів, засуджених на різні строки за організовану націоналістичну, шпигунську 1 терористичну діяльність на Україні. Частина з них, залишаючись на колишніх контрреволюційних позиціях, продовжувала контрреволюційну, шпигунську 1 терористичну діяльність, створила в таборі контрреволюційну організацію “Всеукраїнський центральний блок”.У справі звинувачується:1. Яворський Матвій Іванович — перебуваючи у таборі, систематично вів контрреволюційну націоналістичну роботу. Не 52



приховував своїх контрреволюційних поглядів 1 відкрито агітував серед табірників, головним чином українців, обробляючи їх у контрреволюційному, націоналістичному дусі.Усі розмови Яворського зводилися до антирадянської тематики, спрямованої до критики керівництва партії та уряду 1 всіх заходів, які проводила партія.В’язень Яворський серед Інших в’язнів удавав із себе мученика за український народ 1 цю зайняту ним позицію він виклав у офіційній заяві, поданій у червні 1935 pj>144Можна тільки дивуватися незграбності цього документа жорстокої розправи над ув’язненими людьми. Зокрема, виникає запитання, як в умовах жорстокого карального режиму ув’язненні могли займатися шпигунством (за ким?), диверсіями (щодо чого?). Коли були такі «можливості», то чого була варта охорона.За цією постановою було ухвалено Яворського Матвія Івановича розстріляти. Вирок було виконано 3 листопада 1937 р. Так трагічно обірвалося стражденне життя визначного українського Історика, відомого громадського діяча, який зробив непересічний вклад до справи українського національного відродження 20-х років XX ст.У 50—60-1 роки радянські судові органи провели додаткове розслідування в справах «УНЦ», «УВО» та інших подібних сфальсифікованих судилищ. Вцілілі засуджені на них одностайно заперечували свої вибиті силовими методами «зізнання» 30-х років. Внаслідок цього розслідуванням було встановлено таке:«... Кримінальна справа про існування на території УРСР розгалуженої контрреволюційної організації і участь у ній звинувачуваних сфальсифікована органами слідства. У справі є дані про те, що у 1930—1933 рр. колишні співробітники ДПУ УСРР (згодом засуджені за фальсифікацію справ) сфальсифікували матеріали про, мовлав, існуючий на Україні новий центр„ У фактично неправдивих донесеннях була вказана велика кількість громадян, які нібито є активними учасниками згадуваної організації»145.З середини 30-х років 1 до кінця 80-х життя і творчість М. Яворського замовчувалося, а його ім’я пов’язувалося винятково з суворо засудженим тавром «яворщина».Син історика — Тарас Матвійович Лук’янюк — з метою безпеки у паспорті значився під прізвищем матері. Значну частину свого життя він присвятив відновленню доброго імені батька. А давалося це нелегко. Тільки на початку 60-х років Матвій53



Іванович був частково реабілітований (адже виявилося, що «УНЦ» не було), проте на М. Яворському залишалося тавро націоналіста і змовника. Тільки в січні 1989 р. були реабілітовані всі «учасники» «Українського національного центру». Повністю був реабілітований І М. Яворський.Нині, в умовах демократизації та гласності актуальним завданням нашої історіографії є безстороння, різнобічна характеристика творчої спадщини та життєвого шляху видатних українських істориків, зокрема М, Яворського, які зазнали жорстоких, безпідставних репресій, а також розкриття їхнього вагомого вкладу в розвиток вітчизняної науки.Необхідно видати біобібліографію М. Яворського у відповідній серії Академії наук України, що особливо актуальним є у рік 110-річчя від дня його народження. Заслуговують на опублікування такі змістовні, оригінальні праці М. Яворського, які й досі не втратили свого наукового значення (звичайно, з грунтовними коментарями), як «Україна в епоху капіталізму», «Нариси з історії революційної боротьби на Україні» та ін. Все це сприятиме поступу неупередженої достовірної української історичної думки.
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М. Скрипника, зробленими влитку 1929 р, 1 аж ніяк опублікованою 
статтею 1930 р.
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